






দ্বিতীয় বর্ষ 7 কার্তিক, ১৩১৬1 [১ম সংখ্যা। 

ি 
৯. ১ টি ও 2 ৬ জি ০০১৬ ৪২ 
২ ১৫ ৬, ই 

উট টে র্ ও নু 

গাটুরা গোবরডাঙ্গা, প্রভভতি স্থানীয় বিষয় 
সন্দলিত ধণ্ম, সমাজ ও 

বিবিধ বিবস্ক 

মাসিক পত্র ও সমালোচন । 

দাস যোগীন্দ্রনাথ কু সম্পাদিত। 
সপ সপ ০৯৮৯০ ০০৬৪০ 

কুশদহ-কাধ্যালয় 

২৮1১ স্কিয়াগ্ীট কলিকাতি। । 

বাধিকচাদা অ্জিম ১1০ মাত্র। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য %০ আনা । 



মুখী মানবের অন্ধাশ।” 
এই মন্রের একটা ইংরাজী প্রবাদ 

আছে, প্রথম দর্শনে কোন লোন্তকর 

উপর যে ধারণা জন্মে তাহার সহিত 

তাহার মুখণ্রীর বিশেষ সম্বন্ধ আছে। 

স্বন্দর, মানত মুখ্রী। সর্নত্র, সকল 

সময় ও সকলেরই পক্ষে বাঞ্চনীয় । 

স্থন্দর কেশের জন্য মুখ হ। অনেক 
10 ্ 

৯১9 রা পরিমাণে বদ্ধিত হয়। 

/ কুস্তলীন নিরমিত বঝ)বহার করিলে 

কেশ সুশ্রী ও সুন্দর হয়। 

স্ৃতরাং কুস্তলীন মুখস্রী বদ্ধনে 

সহাবতা করে । 

কুন্তলীনে কেশের ও স্থকের 

সৌন্দধ্য সাধক উপাদান পুর্ণ মাত্রায় 
হত রে বিট ঈল৪। য়) ূ | 
যি না ১ আছে 

এইচ বন্থ, পারফিউমার, 

দেলখোঁস হাউস, বৌবাজার 
কলিকাতা | 



ধাটুরা, গোবরডাঙ্গা, গৈপুর, ইছাপুর প্রতৃতি স্থানীয় বিষ 
সম্বলিত ধন্মনীতি, সমাজনীতি ও 

বিবিধ বিষয়ক 

মাসিক পত্র ও সমালোচন। 
বসত. (8১.28..৬:6:১ ১.০ 

দ্বিতীয় বর্ষ 

১৩১৬ সালের কার্তিক হইতে 

১৩১৭ ১, আশ্বিন পর্দ্যস্ত। 

দাস যোনীক্দ্রনাথ কু দ্বারা 
সম্পাদিত ও প্রকাশিত । 

কুশদহ কার্য্যালয়, 

২৮1১, সুকিয়! প্র, কলিকাতা । 
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কুশদহর দ্বিতীয় বর্ষের সূচী । 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা । 

অজ্ঞেয়-বাদ ( সম্পাদক ) ১৩৪ ১২৬৩ 
অগ্রলি ( কবিত! ) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্তী ১৯৪ 
অদৃষ্ট-বাদ (সম্পাদক) ** ২৪৪. 
অধ্যাস্মযোগ টু ০০৪ ৩ 

অন্বেবণ ( কবিতা ) শ্ীধুক্ত বগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১৬৯ 
আলেকজাগার ও যোগী (গল্প) ( সম্পার্ক ) ৮৯০ ১২৯ 
আহ্বান ( কবিতা ) শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৩ 
উপান্ত সসীম কি অলীম? (জনৈক পণ্ডিতের বক্তুত1 ) ২২ 
এ অভদ্রতা কেন ? ৮০ ২৬২ 
কথক ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক ) 8 ১৭ 
কর্মফল ৮০০ 2০" ও ২২ 
কুশধহ (স্থানীর ইতিহাস) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যাত্ন ২, ৫১, ১৩৭, 

১৩১,১৫৭,১৭৮,২১২,২২৯,২৫৮,২৮৪ 
কুশদহর চাদ। প্রাপ্ত *** ৬৪ রি ২৩ 

কৃষ্ণকুমার বাবুর কারা বৃত্তান্ত ৮৯ রি নু 

কষখমণখ। আশ ও অভয়চরণ সেন ( সংগৃহীত ) রর ১৪২ 
কেন? ( কবিতা) শ্রযুক্ত পৃথ্থীনাথ চট্টোপাধ্যায় ৯১ 
কেন নাহি মরিলাম ? কেবিতা) » রি ১২৩ 
গ্রাহকগণের প্রতি ( সম্পাদক ) ০ ২৪ 
শ্রিপ-ভাম্বেল শ্রাযুক্ত বিভাকর আশ ... ১১৮ 
গোবরডাঙগ। হাইন্কুল পগ্ত বরদাকাস্ত মুখোপাধ্যায় ৯২ 
চাত্র! রি ঠা ৬৯ 

জাতীয় সঙ্গীত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ১২,৪১,৫৯ 
জ্ঞাননেত্রে নবীন দর্শন ( সম্পাদক ) ০৯ ১৪৬ 
জাপানী মহিল। ( উদ্ধৃত, ধর্ম ও কর্ম) ... ৬৭ 
জীবইচ্ছ! ও জীবনাথের ইচ্ছা (পরিব্রাজক ) ৮, চর 
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জীবাস্মার ব্যাাকুলত! (কবিত1) ( পরিব্রাজক ) 

তটনী (কবিত। ) শ্রীযুক্ত স্ুনীতকুমার চট্রোপাধ্যার ২৭৯ 

তান্ধুণী সমাজ ( সম্পার্ক ) ১৬৬ 

দয়ার বিচার (গান ) ভক্তকবি রঙ্জনীকান্ত সেন বি, এল, ২১৭ 

দাসের আক্ষেপ ও প্রার্থনা দাস-_ ১৬৯ 

ছই বন্ধ (গল্প) (সম্পাদক ) ১৫৪ 

হদিনের ধর! (কবিতা ) শ্রীমতী স্থকুমারী দেবী ৩৬ 

ছুর্গোৎসৰ (সম্পাদক ) ২৬৮ 

ঃখ (কবিতা ) শ্রীযুদ্ত জানকীনাথ গুপ্ত £ ৩ 

ছঃখ (কবিতা) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহাৰী চক্রবর্তী ২৩৬ 

নববর্ষের প্রার্থনা ( কবিতা ) শ্রীমতী নিস্তারিনী দেবী ১৪৭ 

নমস্কার ( কবিতা ) শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৪ 

হ্াাশান্তাল লক্ ফ্যারী (সমালোচনা ) **. ১২০ 

পাশ্চাত্য চিকিৎসা! বিজ্ঞান-- ডাঃ স্থরেক্্রনাথ ভট্টাচার্য *.১ ৬০১১১০ 

পুনর্জন্মবাধ £ সম্পাদক ১৫২ 
পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস র্ ১৭২ 

পূর্ববজন্ম আছে কিনা? এ . ১৯৭ 

প্রধান ঘ্বত ব্যবসায়ীগণের বিপদ ২১০ 

গ্রছেলিক! ( কবিত! ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি,এ, ২৫৭ 

প্রশ্ন-উত্তর কশ্চিৎ 'ব্রঙ্গজ্ঞান” আকাজ্জী ২৪৯ 

প্রার্থনা ৫ টড ৬ ১০ ১,২৪১ 

বর্ষ শেষ দাস__ ২৫ 

বর্ষ শেষে প্রার্থন। (এ) নু ১২২ 

বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকাদি ২৯২ 

ভক্ত-পুজা দাস-_ ১৯৩ 

ভক্তিচৈতগ্ঠচন্দ্রিকা | শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্মা ২৯১ 

ভগ্র-তরী ( কবিতা ) শ্রীমতী স্থুকুমারী দেবী ১৪১ 

ভারতে লোকক্ষয় পণ্ডিত বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায় , 

শও্গ 

৩৭ 
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ভেজাল খাস ডাঃ স্থরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য *** ২২৭ 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (শ্বরচিত জীবনচরিত হইতে ) ৭৭ 

মহাপুরুষ মোহম্মদ স্বর্গীয় গিরিশ্ন্দ্র সেন .*** ২৭৫ 

মাত্ৃস্তোত্রম্ শ্রীযুক্ত চিরশীব শন্মা ৮৪ ৪৭ 

মাধ্যাকর্ষণ শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ রক্ষিত ... ৮ 

মানবদেহে শৈত্যের ক্রি ডাঃ স্রেন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য **.. ১৬০,১৮৩ 
মৎসর্ধ্য ( কবিতা ) শ্যুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৪৮ 
ম্যালেরিয়! কন্ফারেন্সে লবণ ডাঃ উপেন্দ্রনাগ রক্ষিত **. ১৩৩ 

রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ শ্রীযুক্ত চারুচন্্র মুখোপাধ্যায় বিএ, ২৫ 

রামকৃষ্ণ দাতব্য চিকিৎসালয় ্ ৭১ 

রোগশযা! (সম্পাদক ) রর ১ 

শান্তিপ্রিয় সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড *** রন ১৫০ 
শান্তর সঙ্কলন ৪৯১৭৫১৯৯,১২৪১১৪৮,১৭০১১৯৫১,২১৮,২৪২ 

সঙ্গীত ২৫৪৯,৭৩,১২১,১৪৫,২৪২ 

সত্য পরিত্যাগে ভারতের পত্তন শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫৪ 

সম্পাদকীয় মস্তব্য রঃ রর ন্ ২৬৫ 

সম্বদ্ধন। ধর ৪৪ ৮: রি ২১৩ 

সমালোটনা রর এ 2 ১৯৩ 

সৎসগ শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৮ 

গ্রহ শ্রাযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবস্তী ২৩৯ 

স্থানীর সংবাদ ২২,৪৬,৭২,৯৬,১২০,১৪৪,১৬৭১১৯১১২১৫, 

২৪০,২৬৪,২৮৭ 

সিগারেট & শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবস্তী ২১ 

স্ত্রীশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন শ্রীযুক্ত সুর্য্যকাস্ত মিশ্র ***  ১৯১৪৫,৬৬ 
হয়দারপুর রি ৯৫ 

হাজাগিবাগের পথে শ্রীযুক্ত অশোকচন্দ্র রক্ষিত **" ২২৪ 

হিমালয় ভ্রমণ (সম্পাদক ) ১৩,৪২,৬২,৮৬,১১২১১৩৫১ 

১৩২,১৮৫,২০৮১২৩২,২৫২,২৮৩ 



চিত্ররেখা, নুতন গল্পের বই.-শ্রীন্ধীন্ত্রনাথ ঠাকুর প্রনীত। মূলা ॥০ 'আন। 

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তবা। | টা 

য় বর্ধ। আশ্বিন, ১৩১৭1] ১২শ সংখ্য।। 

বিষয়। | লেখক। ্ পৃষ্ঠ! | 

৭৩। বর্ষ শেষ রঃ দাস-_- রঃ ২৬৫ 

৭৪ সম্পাদকীয় মন্তব্য দু ৫5 ০০০7 ২৬৫ 

৭৫ ছুর্গোধসব .., (সম্পাদক) ২৮ 

ণগু | উপান্ত.সসীম কি অসীম? 

 ; (জনৈক পণ্ডিতের ব্তৃতার ভাবে লিখিত ) ... ২৭২ 
৭৭। মহাপুরুষ মোহম্মদদের আকৃতি ও প্রকৃতি 

( স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র সেন কৃত পমোহম্মদ-চরিত হইতে ) ***০ ২৭৫ 

৭৮। তটিনী (কবিতা) শীযুক্ত স্থনীতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৭৯ 
--1 কুশদহ (১০) *** ডাঃ স্থরেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য 

হইতে প্রাপ্ত ২৮৬ 

--1 হিমালয় ভ্রমণ ( পরিশিষ্ট শেষ) (সম্পাদক) ২৮৩ 

_-। স্থানীয় সংবাদ **, ২৮৭ 
৭৯। বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকাি ২৯২ 

০ পর পপ ০ ০ ০৭৭ পপ তস্মম্স্প্ 

কুশদহতে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম । 

এক বৎসর বা! তছুদ্ধকালের জন্য, মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪২ টাকা, আধ পৃষ্ঠা 

২২ টাক1, তাহার কম হুইলে ১২ টাকা । সম্মুখের পৃষ্টাক্স এংং পরিবর্তনশাল, 
স্মলপাইক! ভিন্ন ছোট বড় বিচিত্র অক্ষরে, কিন্বা অল্প সময়ের জন্য, স্বতন্ত্র 

বন্দোবস্ত করিতে হয়। 

বিজ্ঞাপন পরিবর্তন করিতে হইলে মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে না লিখিলে 

পরিবর্তিত হওয়! অসম্ভব। 



তীয় বর্ষ__কুশদহর পরল । 

১1 কুশদহ ভিমাই ৮ পেজী ৩ ফর্ম আকারে প্রতি মাসের শেষে বাহির হয়। 
২। বাধিক টাদা মায় ডভাকমাস্তল ২২ টাকা, সাধারণ চাদ! আশ্রিম মাক 

ডীকমবাগুল ঈ* মাত্র র 

হি কুশছহতে :প্রকাশজন্ত প্রবন্ধ ও কবিতা এবং স্থানীয় সংবাদ সাদরে 

 খৃহীত হইকে। স্থানীক্প লেখক লেধিকাগণের প্রবদ্ধাদি সমধিক আদরনীর 
হইবে। কাী স্পষ্ট লেখ! আবশ্তক। . 
€ ক) প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দাকসী থাকিবেন। 

(খ) কুশদ্হতে কান ধর্মের বা সম্প্রদায়ের নিন্নীদি কর! হইবে না। 

গে) প্রবন্ধাদি প্রকাশ যোগ্য না হইলে কারণন্র্শান রং কাপী ফেরত 

দেওয়া যায় না। (প্ররকগণ কাপী রাখিয়! পাঠাইবেন॥ ১*ই তারিখের পরে 
শাঠাইলে সে মাসে বাহির হওয়া. অসম্ভব। 
৪। ১৩১৬ সালের কান্তিক হুইতে কুশঘহর দ্বিতীয় বর্ষায়স্ত হইয়াছে । বৎসরের 

প্রথম হইতে গ্রাহক হইতে হয়। 

&॥ কোন মাসের কাগজ না! পাইলে, তাহার পর মাসের ৩*শে তারিখের 

মধ্যে না জানাইলে এবং ঠিকান1 পরিবর্তনের সংবাদ ন! দিলে, তজ্জন্ত কাগজ 

পাইতে গোলযোগ হইলে আমর! দ্বায়ী হইব ন1। 

কুশদরহ সংক্রান্ত চিঠি পত্র, প্রবদ্ধীদি, মণিঅর্ডার ও বিনিময়ের পত্রিকাদি 

সমস্তই সম্পাদকের নামে ২৮।১ সুকিয় বাট (কলিকাতা ) পাঠাইতে হইবে। 

আস্মতুলিল্ | 
লেন্স সংযুক্ত, শ্বাস কাসে “অমৃত বিন্দু” একবার পরীক্ষা! করিয়া! দেখুন। 

সেবন বিধি ও পথ্যাদির বিষয় ওষধের সহিত দেওয়া হয় । 

এক সপ্তাহ সেবন উপযোগী ওঁষধের মুল্য ১২ এক টাকা, প্যাকিং ইত্যাদি 

ছুই আনা। নিয়লিখিত ঠিকানাক্স সবিস্তারে পত্র লিখুন । ূ 

স্রীবিনয়বিহারী চট্টোপাধ্যায়, চিন্তামণি ফার্মেসী বেনারস' সিটি ।- 



ই সর শু 

পান: : ১ ্ 
তি না চা ২ রটে ২ রব 

৮ রি সহ রি 

শা ০০০9 
১ র্ 

রে | 
“তোমারি তরে মা সপিন্ু দেহ, 

তোমারি তরে মা সপিন্ু প্রাণ; 

তোমারি ( তরে ) আখি বরষিছে, 

এ বীণা তোমারি গাহিছে গান।” 

দ্বিতীয় বর্ষ। কার্তিক ১৩১৬। ১ম সংখ্যা । 

প্রার্থনা |] 
“কাঁদে যার! নিরাশায়, আখি যেন টুর যাঁয়, 

যেন গো অভক্স পাক্স, ত্রাসে কম্পিত প্রাণ ।” 

হে করুণাময় বিধাতা ! তোমার ক্্পাতেই যে আজ দ্বিতীয় বর্ষের প্কুশদহ” 

আরম্ভ হইল, তাহাতে আর কোন সন্দেহই রহিল না। আজ ছুই মাস কাল 

হইতে কঠিন রোগে শধ্যাগত হইয়া এ সম্বন্ধে তোমার যে গুঢ় রহস্য দেখিলাম, 
. তাহাতে এখন মুক্তকণ্ঠে তোমার মহিমা ও করুণার কথা সর্বাগ্রে না বলিয়া 

কিরূপে অকৃতজ্ঞের স্তার নীরব থাকিব? কিন্ত তোমার করুণার ক বলিতে 

গিয়! কিছুই বল! হয় ন7া। তবে এই আশীর্বাদ কর, তোমার মহিমার কথা 

যেন না ভুলি। প্রভূ পরমেশ্বর ! প্রথম বর্ষের “কুশদহ” পত্রিকার পরিচালনে 

যে সকল ক্রুটী ঘটিয়াছে, তাহা! তুমি ক্ষমা! করিয়া এবার নৃতন বল দাঁও, যেন 

তোমাতে সর্বদ1 চিত্ত রাখিয়া এই কার্য সাধন করিতে পারি. এবং ধাঁহাদের 

উদ্দেস্টে এই সেবার কু।ধ্য কর[ইতেছ, ঠাহাদের যেন মঙ্গল হয়। 



হ কুশদহ। [ কার্তিক, ১৩১৬৭ 

কুশদহ । 

কুশদহের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; সুতরাং ইহা কোন্ সময়ে 
এবং কাহার দ্বার! কুশদহ নামে অভিহিত হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কুশ- 

দহকে পূর্বে কুশদ্বীপ বলিত। সপ্তুদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে কুশদ্বীপও একটী দ্বীপ । 

তবে কি কুশদ্বীপ সেই সপ্তদ্বীপের মধ্যে একটা দ্বীপ? পুরাণোক্ত কুশদ্বীপ 

সম্ভবতঃ মধ্য এসিয়ার কোন স্থানকে বলা হইত। বোধহয় সেই সময়ে 

কুশদ্বীপের সমৃদ্ধি ও উন্নতি দেখিয়া ইহার নাম কুশঘ্বীপ রাখা হইয়াছিল । 

কুশদ্ধীপ যে এককালে বঙ্গ সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ছিল এবং এখানে বিখ্যাত 
পণ্ডিত মগুলীর ও বিপুল ধনশালী ভাগ্যবান লোকের বসতি ছিল তাহার 

সম্যক প্রমাণ পাওয়া যায় । 

কৃষ্ণনগর রাজ বংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের অভ্যদয়ের সময়ে 

কুশদ্বীপের অন্তর্গত জলেশ্বরে, কাশীনাথ রায় নামক এক ব্রাহ্গণ ভূস্বামী 
ছিলেন, তাহার বাসস্থানের চিত এখনও জলেশ্বরের নিকট মাঠে দেখা যায় । 

তাহার পূজিত শিব, 'আাজও বৎসর বৎসর চৈত্র সংক্রাপ্তিতে মহা সমারোহে 

পুজিত হইয়া থাকে ;-_ এবং উক্ত দিবসে তথায় একটী মেলা হইয়া থাকে। 
উক্ত শিব, জাগ্রত শিব বলিয়া কুশদহের মধ্যে সকলের বিশ্বাস । 

ভবানন্দ মজুমদার ১৬০৬ খুষ্টান্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে নদীয়ার 
ফরম্যান প্রাপ্ত হইয়া! নদীয়ার অধিপতি হইয়াছিলেন সেই সময়ে জলেশ্বরের রাজা 
কাশীনাথ রায় বর্তমান ছিলেন। 

ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে কুশদ্বীপ নামে নবদীপ রাজ্যের একটা প্রধান 
নগরের উল্লেখ দেখা যায়ঃ কিন্তু এই কুশদহের মধ্যে কুশদ্বীপ বা! কুশদহ 

নামে কোন নগর বা গ্রাম দেখা যার না। এই কুশদহ যে নবদ্বীপাধিপতি 

মহারাজগণের অধিকৃত রাজ্য ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অব রেভিনিউ নদীয়া জেলাকে ৭২ পরগণায় বিভক্ত 

করিয়া প্রত্যেক পরগণার পরিমাণ ফল ও রাজন্ব সংক্রান্ত যে বিবরণ দিয়া- 

ছিলেন তাহাতে জীন! যায় কুশদহের পরিমাণফল ১,০৯৪৪৯ বর্গবিঘা এবং 
বার্ষিক রাজশ্ব ১৮,৯৮৭ টাকা এবং ইহার মধ্যে চৌবেড়িয়া, সাতিবেড়িয়া 



২ বর্ষ, ১ম সংখ্য| | ] অধ্যাত্ম যোগ। ] ৩ 
পম... অপ অজ 

ধন্মপুর, জলেশ্বর, মাটিকো মরা, শ্রীপুর, ইছাপুর, মল্লিকপুর, নাইগাছি, গৈপুর, 

বাণিয়ানি, খাটুর!, হদরপুর, গোবরভাঙ্গা, কানাই নাটশাণ, ঘোষপুর, গয়েশপুর 

চারঘাট, বেড়গুম, বেড়ী, রামনগর, ভুলোট (রামচন্দ্রপুর সম্বলিত ) ও ডুমা 

প্রভৃতি ভদ্র প্রধান গ্রাম । কুশদহে দশ সহস্র অধিবাসীর বাস। এই সকলের 
মধ্যে পুর্ববে ইছাপুর সর্ব বিষয়ে শ্রেন্ঠ ছিল তৎপরে খাট্ুরা। এক্ষণে গোবরডাঙ্গা 

সর্ব বিষয়ে ১শ্রেষ্ঠ ; এবং এখানে কুশদহ সমাজের সমাঁজপতির বাসস্থান । 

আমরা ক্রমে ক্রমে এই সকল স্থানের ইতিবৃত্ত লিখিতে চেষ্টা! করিব। 
বুমশ$-- 

শ্রীপঞ্চানন চট্রোপাধ্যার উ্তপুর্ব্ব “প্রভা” সম্পাদক । 

অধ্যাত্স যোগ । 

বাহার! সাধক এবং যোগতন্বজ্ঞ তাহাদের জন্য এ প্রবন্ধ নহে। এক শ্রেণীর 

মানবের মধ্যে দেখা যায়, যাহারা ধর্মের ছুই চারিটা তত্ব লইয়া আলোচনা 

করেন, কোন কোন সময় ইহাদের মুখে যোগের কথাও শোনা যায়, কিন্তু তাহা 

প্রায় বাহিক কোন না কোন প্রকার যোগের কথা । তীহার! . প্রকৃত তত্ব 

বুঝিতে চেষ্টা না করিয্না কতকগুলি ভান্ত মত লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন। প্রধানতঃ, 

সেই সম্বন্ধে ছুই একটা কথ! বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | 
মানুষের অভিমান, অহঙ্কারাদি দেখিয়।! সহজেই সকলে বিশ্বাস করেন, 

আমিত্ব দূর না হইলে কেহ ঈশ্বরের সহিত যোগে যুক্ত হইতে পারে ন1। 
প্রকৃত পক্ষে একথা সত্য। যোগ শব্দের সাধারণ অর্থ ছুই বস্তুর মিলন। 

অতএব অধ্যা্মযোগ কাহাকে বলে? জ্ঞানে জ্ঞানে, প্রেমে প্রেমে, ইচ্ছায় 

ইচ্ছার মিলনই অধ্যাত্স যোগ । জীবাত্মার নধ্যে জ্ঞান আছে, কিন্তু সেই জ্ঞান 

যথন অজ্ঞানতায় পরিণত হয় অর্থাৎ পরমাত্ম। ঈশ্বরই জীবের সর্বস্ব এই তত্ব 

ভুলিয়া! জীব যখন এই স্থুল দেহাদিকেই আমি ও সংসারকেই আমার মনে করে, 

তাহার নামই অক্ঞানতা। মানুষ বখন সেই অজ্ঞানতা৷ পরিহার করিয় ঈশ্বরকেই - 
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আশ্রয় করে, তথন জ্ঞান যোগের আরম্ভ হয়। এইরূপে হৃদয়ের সমগ্র অন্থরাগ 

আসক্তি, সত্ভাৰব সকল ঈশ্বরে অর্পন করার নাম প্রেমযোগ বা ভক্তিযোগ। 

স্বল্থ বাসন! ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছায় ম্বথী হওয়া, তাহার স্তায় মঙ্গল 

সঙ্ল্প হুইয়া, তাহার ইচ্ছা পালনই ইচ্ছাষোগ। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, 

ইচ্ছাযোগে যুক্ত হইয়া, ঈশ্বরে ও জীবে একত্ব ভাব উপস্থিত হয়। অতএব, হা 

সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। ইহার মধ্যে কোন জড় ভাব নাই। তবে 

ধাহার। মনে করেন, একেবারেই অধ্যাত্ম যোগ হয় না এজন্ত আগে ক্রিয়া ষোগ 

ঘ্বারা মনকে বশীভূত করিয়। লইতে হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিবার 

নাই, তবে সংক্ষেপে এইমাত্র বলি, যাহ! মুখ্য উদ্দেগ্ত তাহাকে প্রথম হইতেই যদি 
আদর ন৷ কর! হয়, তবে বাহ্াপ্রিয় মানবকে এ বহিরঙ্ষে আবদ্ধ থাকিতেই দেখা 

বায়। জ্ঞানাৎ পরতরং নহি” জ্ঞানই সর্ব শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানের পথ ধরিয়া ক্রমশঃ 

অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত পথ। কোনরূপ বাহিক বিষয়ের গার! মানবাত্মার মুক্তি 

হইতে পারে না। এই জন্ঠ, অধ্যাত্ম যোগকেই যোগ বল! যায় । 

প্রকৃত পক্ষে অজ্জানতাই আমিত্ব। আমি ধনী, আমি মানী, আমি জ্ঞানী, 

আমি বুদ্ধিমান এইরূপে যত আমিকে স্বতন্ত্র একট! কিছুর অভিমান করি, তাহাই 
আমিত্বা। এই আমিত্ব হইতেই “আমি, আমার” স্বার্থভাবে পরিচালিত হইয়া 

মানুষ সকল অগপকন্ম করে, কিন্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানেই আমিত্ব বিনাশ হয় । মানুষের 

যখন প্রকৃতই দিব্য জ্ঞান হয়, তখন সে বুঝিতে পারে, ঈশ্বর ছাড়া আমি শুন্য 

অন্ধকার মাত্র। আমির মুল সকলই ঈশ্বর। এই জ্ঞাম হইলে যে পরম ভাবানন্দ 

উপস্থিত হয়, তাহাতে তখন আর কাহাকে বলিয়! দিতে হয় না যে তুমি আমিত্ব 

পরিত্যাগ কর। জ্ঞানী ব্যক্তি পরমাক্মারূপ সাগরে আত্মসমর্পণ করিয়! সকল 

উদ্বেগ, উত্তেজনা, মোহ এবং কামনার জাল! হইতে নির্ববাণ প্রাপ্ত হন। যেমন 

জলের মীন জলেই সঞ্জীবিত, তদ্রপ জীব-স্বরূপ পরম-স্বরূপে যুক্ত হইন্নাই পরম 

শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন ; ইহাই অধ্যাত্ম যোগাবস্থা । 

যোগ ছুই বস্তর মিলন । এক বস্ত আর এক বস্ততে মিলিল, এজন্ত একের 

অস্তিত্ব লোপ হইল তাহা নহে। পরমাক্মার সহিত জ্ঞানে জ্ঞানে, ভাবে ভাবে, 

ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলনে জীবের পূর্বের মলিন স্বরূপ অজ্ঞানতা, অপ্রেম, কুইচ্ছার 

লোপ হইল, এখন সেখানে জ্ঞান, প্রেম বা ভক্তি ও শুভ ইচ্ছার বিস্তানতা৷ 
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রহিল স্থতরাং নির্বাণ মুক্তি অর্থে বিনাশ নহে। পরমাত্মা৷ অনন্ত স্বরূপ, পূর্ণ 
এক অদ্বিতীয়। পরমা! পরমেশ্বরে কোটা কোটা জীবাস্ম মিশিয়া গেলেও 

পরমাত্মার কিছুই বৃদ্ধি হয় না, আর কোটী কোটা স্য্টি হইলেও তাহার 

ওজন কমে না। সুতরাং জীবাস্মা পরমাস্ায় নিশিয়া গেলে জীবাস্মার 

অস্তিত্ব লোপ হইল বলাও যা আর জীবাত্মার ধ্ৰংস স্বীকার করাও 
তাহা । জীবাত্মা ধ্দি এক সময় ধ্বংন হইবে, তবে এত জ্ঞান, প্রেম, শুভ 

ইচ্ছা সকলইত মিথ্যা বস্ত। যদ্দি বলা যায় জ্ঞান অবস্ত, জ্ঞানেরও ধ্বংস হয় 

তাহা হইলে, আর কোন সত্যই থাকে না, এত ধর্মাকাজ্ফ।, ধর্ম সাধন, স্যা্টি ও 

অঙ্া পর্য্যস্তটউড়িয়া যায়। মানব অন্তরে যে সত্যের আদর, সত্যের বল দেখা 

বায়, তাহ! হইতেই পারিত না, যদি জ্ঞান সত্য বস্তব না হইত। অতএব জ্ঞানের 

ংস নাই; জ্ঞান বস্তই সত্যবস্ত, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ পূর্ণ জ্ঞানময়। জীবাস্মা, 
পরমাত্মার সেই অনন্তজ্ঞান অনস্তকাঁল লাভ ও উপভোগ করিবে । ডগবৎ 

জ্ঞানী, কামনা শূন্য পূর্ণ ভাবাপন্ন ৷ 
এখন শেষ কথ! এই, যোগী বখন যোগসাধন করেন তখন তাহার আত্মজ্ঞান 

থাকে, এ আত্মন্ঞান অভিমানের আমি নহে। যে আমি কোন অবস্থায় যায় 

না, এ সেই মৌলিক আমি। যোগের প্রথম অবস্থা ও মধ্যম 'অবস্থার আত্মবোধ 

থাকে । তন্মর অবস্থায় থাকে না কিন্তু একটু হুশ্রভাবে দেখিলেই বুঝিতে 

পারা যায়, যে তখনও যোগ করিতেছে যে সে বায় না, সে লুপ্ত হইয়া আনন্দ 
স্বরূপে বিদ্ধমান থাকে । যদি বল সে আনন্দ ভগবানই ভোগ করেন, তাহা 

বলা যায় না, আনন্দ স্বব্ূপ ও আনন্দ ভোক্তা, ছুই না হইলে ভোগ হয় না। 
বিশেষতঃ যোগীর যোগ কেন? ম্বরূপে স্বরূপ মিলন। এই জন্ক ভক্ত 

রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন “চিনি হতে চাই না মা গো চিনি থেতে চাই”। 

প্রক্কতাবস্থা জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলিয়া আনন্দ ভোগ করে। সাধারণ 

অবস্থাও দেখা যায় মানুষের যদি কথন অত্যন্ত শোক ছঃখ বা আনন্দ হর্ষ 

উপস্থিত হয় তবে সেও কিছুক্ষণের জন্ত “আত্মভোল।” হইয়! যায়, তাহা! বলিয়া 

সেকি থাকে না? তাহা নহে। তদ্রপ যোগী যোগে তন্ময় হইলেও 

যোগীর লোপ হয় না। 
মানুষ আমিত্বের দৌরাত্ম্য দেখিয়া, তার গোড়া পথ্্যস্ত কাটিয়া ফেলিতে 
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চাহে । আমিত্ব বিনাঁশ সম্বন্ধে এক সময় কোন মহাত্মা বলিয়াছিলেন, "আমাদের 

ইন্দ্রিয় সকলের যখন কাধ্য হয় তখন তাহাদের বিস্থৃতিতেই হয, অর্থাৎ *্চন্ষু* 
প্চক্ষু” এইরূপ স্মরণ করিয়। দর্শন কাধ্য হয় না, কর্ণ” কর্ণ” এইরূপ ভাবিয়ও 
শ্রবণ করিতে হয় না। কিন্তু ইন্ড্রির় সকল ন্মরণে আসে তখনই যখন 

তাহাদ্দের পীড়। হয়। চক্ষে যদি বদন! হয় চক্ষুর বিষর সর্বদা ম্মরণে 
পড়িবে, তদ্রপ আমাদের আমিত্বের পীড়া হইলেই তাহাদের কথা ম্মরণ হক্প। 

আনি ধনী আমি মানী এই অভিমান রূপ পীড়াই আমিত্ব। বিনি ধনী মানী 

হইয়াও তিনি নিঞ্জে তাহা মনে না করেন, তবে নিরাভিমানের কি সুন্দর ক্রিয়াই 
না হইতে থাকে 1৮ 

মানুষ বর্দি বুঝিতে পারে যে আমি বা আমার এই জীবন মিথ্যা নহে, 

কিন্ত ভগবানের স্বরূপেই আমার স্বরূপ, এবং অধ্যাত্ম যোগ একট! ভয়ানক 

ব্যাপারও নহে, ভহা অত্যন্ত ম্বভাবিক, তবে তার ধন্মের জন্ত কত 

আকাজ্ষা ও উৎসাহ হইতে পারে। কিন্ত হায়! মানুষ ভ্রান্ত মতের ঘোরে 

প্রকৃত জ্ঞান বিশ্বাসের পথে প্রকাণ্ড প্রাচীর দিয়া কি যন্ত্রনাই ভোগ করিতেছে । 

ভগবান জীবের মঙ্গল করুন । 

জীব-ইচ্ছা ও জীবনাথের ইচ্ছা । 
*এই তত্ব নিহিত আছয়ে ব্রল্মজ্ঞানে”। 

ছুর্টি ইচ্ছা স্ষ্টি মাঝে করিতেছে কাধ্য,_ 

ব্রন্মেচ্ছ! জীবেচ্ছা উভয়ের গতি ধাধ্য 

হয় তত্বক্ষেত্রে, যথা ইচ্ছাময় যিনি 

হন সর্ব্বে-সর্বা,-_সর্ব মুলাধার তিনি । 

ছুই ইচ্ছ। অহরহ কর্মক্ষেত্র মাঝে 

করে কাধ্য নিরবধি সাজি নান! সাজে । 
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জানিবারে সেই তত্ব প্রাণ মম চায় 

ব্যাকুল হইয়া! প্রাণ-ময় পানে ধায়। 

ভাবিতে ভাবিতে আর চলিতে চলিতে 

পরাণ আকুল হল না পারি বুঝিতে ; 

করুণা হইল তার যিনি কপানয়, 

ভাতিল সে তত্ব হৃদে গৃঢ় অতিশয় । 
বর্ণন ন! হয় তার, তথাপি বলিব, 

তার মুল ইচ্ছাধরি জীবেচ্ছা! ভনিব। 
কথাটা প্রকৃত এই “ইচ্ছা! ভবেশের,” 

তাহাতে আকাজ্ষা রূপে হদে মানবের 

বহে বেগ,-উঠে কত সাধের তরঙ্গ 

ন৷ হয় গণন তার স্যর এ রঙ্গ । 

জীব-ইচ্ছ! বিভু-ইচ্ছ। ববে মিশে যার 
শুভ কর্ম যত কিছু তাহাতে জন্মায়। 

মানুষের ইচ্ছ। দেব-ভাব প্রাপ্ত হলে 

স্বার্থ পরতার বল যায় কোথ। চলে। 

তখন সকল কাধ্য হয় স্থধাময় 

মন প্রাণে অহরহ হয় স্থখোদয়। 

কি ভৌতিক কি আত্মিক কাধ্য দেখি যত, 

প্রাক্কৃতিক ব! কৃত্রিম কন্দ্ন কত কত, 

[বভূ-ইচ্ছ! মূলে সে সবার উৎপত্তি 

সম্বন্ধ সুত্রেতে, যথা জীবের নিক্সতি 

যোধিত স্বকন্মে, যার ফল সম্ভোগিয়। 

চলেছে অনস্ত পথে জ্ঞান উপাজ্জিয়া 

লভিবারে অচ্যুত আনন্দ ব্রহ্মপুরে-_ 
আসিলে যথার, যাপন মোহনায়! দূরে । 

স্বরতি বিরতি হয়ে আত্মরতি আনে, 
ব্রহ্ম ইচ্ছ! হেরিয়ে সাধক সর্বস্থানে, 
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হন আপ্তকাম জীবনাথে ইচ্ছাবরি 
দেখেন মঙ্গলে বিশ্ব আছে পুর্ণ করি )-- 

ব্রঙ্মমর় সব প্রতিভাত আত্মজ্ঞানে । 

“এই তত্ব নিহিত আছয়ে ব্রল্গজ্ঞানে” । 
পরিব্রাজক 

মাধ্যাকর্ষণ। 

এই বিপুল বিশ্বের যে দিকে দৃকৃপাত করি, সেই দিকেই আমরা পরম- 

পিত৷ পরমেশ্বরের অপার করুণ! রাশি দেখিতে পাই। তিনি মনুষ্যকে সকলই 
দিয়াছেন ১-_মম্তকে বুদ্ধি, হৃদয়ে উৎসাহ, চারিদিকে অনস্ত জ্ঞানভাগার 

কিছুরই তাহার অভাব নাই ১-_-আবিষ্কার করিয়া লইতে পারিলেই হইল। 
অগদীশ্বরের বিশ্ব পুস্তক অতীব প্রকাণ্ড ; সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ ত দূরের কথা, 

কেহ জীবনে ইহার এক পৃষ্ঠার অধিক পাঠ করিয়াছে কিনা সন্দেহ! কিন্ত 

প্রতিভাশালী মনুষ্য এ একপৃষ্ঠা হইতেই কত নব নব তত্ব সকল আবিষ্কার 
করিয্লাছেন। এবং তন্দারা কত কুসংস্কার দূরীকৃত করিয়াছেন। অর্কমণ্ডলের 

আলোক দর্শনে রাত্রির বিভীধিকাচয়ের সভায়, জ্ঞানালোকেও সংসারের কুসংস্কার 

পলায়ন করে। পূর্বে অনেকে আলেয়া দর্শনে ভয়ে অভিভূত হইত; কত 
নির্বোধ প্রাণ পধ্যন্ত হারাইয়াছে ; কিন্তু তাহাদদেরই বংশধরগণ এখন তাহা! 
লইয়া ক্রীড়। করে ! 

পরমেশ্বরের এই বিশ্ব পুস্তকের নাম বিজ্ঞান। একজন ইংরাজ লেখক 

সত্যই বপিক্সাছেন, «3০975 73০০৮, ৮/1)101) 19 011 0170155850১ 2700 6159 

15250117501 1715 1309915) 10101) 15 ০161700, 0৪,200 995 17001115 

100 €০০৫১ 870 ০৪0 6০801) 5088 19096181175 0৮6 090 500 

₹/150017).” বিশ্বই ঈশ্বরের পুস্তক, এবং ইহা! পাঠই বিজ্ঞান; ইহা! তোমার 
মঙ্গল ব্যতীত কিছুই করিবে না৷ এবং সত্য ও জ্ঞান ব্যতীত কিছুই শিখাইবে ন|। 

এই পুস্তকের প্রতি যিনি একবার মাত্র আকৃষ্ট হন, তিনি আর উহা! ছাড়িতে 
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পারেন না। কিন্ত ইহার প্রাথমিক আলোচনা কিঞ্চিৎ কঠিন। চতুর্দিকে 

কোটি কোটি পদার্থ প্রত্যক্ষ করি কিন্ধ কিছুই বুঝিতে পারি ন। তাই 

ভূদেব বাবু বলিয়াছেন, “যেমন অপরিজ্ঞাত এবং বিশৃঙ্খল রূপে সম্বন্ধ কোন 

পুস্তক হস্তে পড়িলে তাহ! খুলিয়া তাহার কোথায় আদি কোথায় অস্ত কিছুই 

নিশ্চয় করিতে ন৷ পারিয়া মৌনভাবে এবং ম্লান মুখে সেই পুস্তক রাখিয়! দিতে 

হয়, পরিদৃশ্তমান এই প্রকৃতি পুস্তকের প্রতি হঠাৎ অবলোকন কাঁরলেও ঠিক 
সেইরূপ ঘটে। * * কিন্তু এই জগন্রপ গ্রন্থ মনুষ্যকৃত কোন গ্রন্থ অপেক্ষা! 

যে বিশৃঙ্খল হুইবে এমত সম্ভব নহে। ইহার প্রাক্কৃতিক বিভাগ অবশ্ত থাকিবেই 

থাকিবে।” অনেক মহাত্ম! কিন্ত ইহার ছুই একটী সুত্র ধরাইয়। দিয়াছেন; 
এ স্থলে একটা স্থত্রই আমাদের আলোচ্য । 

সার আহইম্তাক্ নিউটন একটী আতা ফণ বৃক্ষ হইতে পতিত হইতে দেখিয়। 

যাহা আবিষ্কার করেন, তাহাই মাধ্যাকর্ষণ। হায়, ক্ষুদ্র হংলণ্ডে এরূপ কত 

শত নিউটন বর্তমান আছেন ! কিন্তু এই সুবৃহৎ “সজল! সফল! শ্যামল” বঙ্গ- 

ভূমিতেএকমাত্র তারহান টেলিগ্রাফ আবিষষত্তা )-আর দ্ির্তীয় ব্যক্তি নাই। 
ইহ] কি কম পারতাপের কথ।। 

যাহ। হউক, নিউটন আবার করিলেন ষে, জগতের বাবতীয় বস্তরই পরম্প- 

রের প্রতি টান আছে। ইহাকেই নাধ্যাকর্ষণ কহে। যেদ্রব্য যত বড় তাহার 

আকর্ষনী শক্তিও তত অধিক। আবার .তূপৃন্টস্থ সমস্ত বস্তর অপেক্ষ! পৃথিবী 

বৃহত্তম সুতরাং ইহার মাধ্যাকর্ষণ সব্বাপেক্ষা অধিক। (১) এখন প্রশ্ন উঠ্িতে 

পারে যে, সকল দ্রব্যই কেন পরস্পরের প্রতি ধাবিত হয় ন ? তাহার ভত্তরে 

নিয় ণিখিত উদাহরণটা যথেঈ মনে করি । মনে করুন, একস্থানে একটী গরু 

বাধা আছে; ইহার কিছু দূরে কচি ঘাস অথব!1 অন্ত কোন দ্রব্য আপনি লইয়া 
গেলেন। গক্ুটী নিশ্চয়ই আপনার দিকে আমিতে চেষ্টা করিবে কিন্তু সমর্থ 

হইবে না; কারণ ঘাসেরও আকর্ষণ আছে বন্ধনেরও 'আছে। ইহাদের মধ্যে 

০০ (সস 
পপর ৮৭০০ স্ 

(১) হে শক্তি প্রত্যেক বস্তকে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করে, তাহাই মাধ্যাকর্ষণ। 

ইংরাজীতে ইহাকে 05৮1 কহে। এবং বস্ত্ব সকলের পরস্পরের প্রতি আকর্ধণকে 

01210057 বলে। বাঙ্গালাঙ্গ কিন্তু ছ"টাই মাধ্যাকর্ষণ নামে অভিহিত । 

গু - ষ্ঠ 
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বন্ধনের আকর্ষনী শক্তি অধিক; সুতরাং সে কি প্রকারে বন্ধন ছিন্ন করিবে? 
তবে চুম্বকের কথা স্বতন্ত্র। 

স্থতরাৎ দেখা যাইতেছে»- প্রত্যেক দ্রব্যই পৃথিব্যাভিমুখে আকর্ধিত। 
এক্ষণে যদি একথানি প্রস্তর ও একথানি কাগজ একসচ্গে কোন উচ্চ স্থান হইতে 

পড়িতে আরম্ভ করে? তবে কোন্থানি অগ্রে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবে? সকলেই 
লক্ষ্য করিয়াছেন প্রস্তর খণ্ডই অগ্রে ভূপতিত হইবে । তবে কি বস্ত বিশেষের 
সহিত মাধ্যাকর্ষণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়? না, তাহা নহে । কি ছোট, কি বড়, কি 
গুরু, কি লঘু সকল বস্তই একই আকর্ষণে আকর্ষিত। গিনি ও পালক 
( 0817762. 65201১০: ) নামে কাচের একপ্রকার নল আছে। তন্মধ্যে একটা 
গিনি ও একটী পালক আছে, উহা! “বাষু হীন-করণ-যন্ত্” (415 91000 ) 
স্বারা বায়ু শুন্ত। নলটা উপ্টাইলেই গিনি এবং পালক এক সঙ্গে অপর প্রান্তে 
সমুপন্থিত হয়। সুতরাং বুঝাইতেছে যে, বাধু দ্বারাই বন্্ সকল অগ্র পশ্চাৎ 

পতিত হয়। মা 

কিন্ত পল্লীগ্রামে শতাধিক মুদ্রাবায়ে শীন্নপ একটী যন্ত্র ক্রয় করা সকলের 
সাধ্য নহে; সুতরাং একটা সহজ উপায় লিখিত হইতেছে । একটী পয়সার সমান 

করিয়া এক খণ্ড কাগজ কটিয়া লউন, এবং তাহার উপর পৃষ্ঠে সংলগ্ন করিয়! 

ফেলিয়া দিন, দেখিবেন পয়সা! ও কাগজ একসঙ্গে ভূমি স্পর্শ করিবে। কিন্ত 

সাবধান যেন কাগজ পয়সার উপর উত্তমরূপে সংলগ্ন হয়-_-ফশাক না থাকে । 

গবেষণ! দ্বার! স্থির হইয়াছে যে, প্রতি সেকেণ্ডে ৩২-১৯১ ফিট বা ৯৮১ ১৭ 

সেন্টিমিটার € ০5170177506) হিসাবে বস্তু সকল অবতরণ করে। স্মরণ রাখিবেন 
কোন বস্তর একটা নির্দিষ্ট উচ্চ পধ্যস্ত উঠিতে যত সময় লাগে নামিতে ও ঠিক 

তত সময় লাগিবে। এস্থলে দেখা কর্তবা যে, যখন দ্রব্যটী উঠিতে থাকে, 
তখন তাহ! মাধ্যাকর্ষণ শক্তিদ্বারা আকর্ষিত হইলেও, মৎ্প্রদত্ত বলের দ্বার! 

উর্ধে নীত হইতে থাকে এবং উহার শেষ হইবামাত্রই পড়িতে আরম্ভ করে। 

তথন উহার কিছুই পূর্ব বেগ (৫২) থাকে ন1--মাধ্যাকর্ষণের ৰলে নামিতে 
টিটি পাপী শত শীশ্ীানী শী শী শশা শীশী শত পিশাস্পশ্পশ শপে শীট শশী পপ লিল 25 পে লে ৯০ সস মমি পদ পপ. 

(২) বাজ করিবার পূর্বে মনুষ্য কিন্ত! বস্ত্রের নিকট হইতে ভ্রব)টি যে বেগপ্রাপ্ত হয় 
তাহার পাম 'পূর্বববেগ' । ইংরাজীতে ইহাকে 17509] ৮৩1০০০ কহে। ৭ 
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থাকে, এবং যত অধিক দুর নামতে থাকে তত বেশী বল পায় ও সর্বশেষে 

বখন উহ! ভূমিম্পর্শ করে তখন উহার বেগ পপুর্ববেগের সহিত সমান” হয়। 

আবার; যখন ইহ! উঠিয়াছিল তখন মাধ্যাকর্ষণকে পবাস্ত করিতে হইম্বাছিল 

এবং নামিবার সময় যেমন 'পুর্ববেগ” কিছুই ছিলনা কিন্তু “পূর্ববেগের' 

মাধ্যাকর্ষণের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় নাই ! পরন্ত ঠিক তদ্রপ সাহায্য মাধা।- 
কর্ষণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে । সুতরাং উঠা ও নাম! উভয়েরই সমস 

সমান। এ বিষয়ে ধাহার সন্দেহ হইবে তিনি পরীক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু 

বন্তটী কৌশলে “লম্বভাবে' ছোড়। উচিত। 

পরীক্ষার নিমিত্ত নিয়লিখিত কয়েকটি নিয়ম বিশেষ কার্যকরী হইবে । উঠি- 

বার সনয়- পুর্বববেগ-* মাধ্যাকর্ষণ। উচ্চতা _ ( পুর্বাবেগ » পুর্ব্ববেগ )-৫ ২ * 

মাধ্যাকর্ষণ )! পুর্ববেগ _ ২ * মাধ্যাকর্ষণ % সময় | উঠা ও নামার সমস্ত সময় 

»০৫২ » পুর্ববেগ )+ মাধ্যাকর্ষণ। (৫১9 

বলাবাহুল্য, ষে উল্লিখিত নিয়মগুলি পরীক্ষার্থ ও রীতিমত শিক্ষার্থীর পক্ষে 

প্রয়োজন। যর্ণি একটাঘাত্র পাঠকও প্রমাণ প্রার্থনা করেন, তবে নিজেকে হস্ত 

মনে করিব; আর মনে করিব পলীগ্রামেও বিজ্ঞানচর্চার ক্রমবিকাশ আরম্ত 

হইয়াছে । 

এই কঠিন বিষয়, অতসংক্ষেপে ও সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্ট! করি- 

যাছি, কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছি পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন। তাহাদের ভাল 
লাগিলে আগামী বারে নিউটনের গতির তিনটী নিম্নমের বিষয় আলোচন! করিবার 

ইচ্ছা রহিল। 
_নরেন্দ্রনাথ রক্ষিত । 

5 পাপ শাল পপ সস সই রহ 
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জাতীয় সঙ্গীত । 
( কীর্তন) 

কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে মায়ের নাম আজ কে শুনালে। 

সজীবনী মন্ত্রবলে আটকোটী প্রাণ কে মাতালে। 

বন্দে মাতরম্ মাতরম্ , উঠছে ধ্বনি কি মধুরম্, 

মরতের জয়ধ্বনি স্বর্গের আসন কাপাইল। 

শক্তি খেলে মায়ের নামে, পাষাণ গলে মায়ের গানে ; 

ভক্তি-রদ-লীলা এবে, নবীন বেশে দেখা দিল । 

মর! প্রাণে ধরে আগুন, প্রাণ পেয়ে প্রাণ জর্ছে দ্বিগুণ ? 

যা ভাবি নাই, য! গশুনি নাই, সে আগুণ আজ কে জ্বালাইল। 

এখন 

আজ 
ওরে 

এখন 

আজ 

বেহাগ মিশ্র-_কাওয়ালী । 

আর দেরী নয়, ধরগে। তোর! হাতে হাতে ধরগে। ! 

আপন পথে ফিরতে হবে সাম্নে মিলন স্বগ। 

প্র উঠেছে শঙ্ঘ বেজে, খুলিল ছুরার মন্দিরে যে, 

লগ্ন বয়ে যায় পাছে ভাই, কোথায় পুজার অধ্য 

যার যা কিছু আছে ঘরে, আন্ আপনার থাল! ভরে, 

আন্, আরতির প্রদীপ জ্বেলে আন্রে বলির খড়গ ! 

নিতেও হবে, দিতেও হবে, দেরী কেন করিস্ তবে, 

বাচতে যদ্দি হয় বেঁচে নে, মর্তে হয় ভ মর্গো ! 

_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
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হিমালয় ভ্রমণ | ৯ 

»* কোন সময় নানকচরিত পাঠ করিয়া, তাহার স্বর্গায় জীবন-প্রভায় আমার 

মনে এক অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার হয়। তৎপরে অমৃতসরের গুরুদরবারার 

অবিশ্রাস্ত ভজনাদির বিষয় শুনিয়৷ প্রাণে এই এক গৃঢ় আকাজ্ষা হইয়াছিল 

যে, একবার অমৃতসর (অর্থাৎ অমৃত সরবর) দেখিব। আর এক সময় 

হিমালয় ও ভারতের প্রাচীন তীর্থ হরিদ্বার, খধিকেশ, এবং গোমুখী গঙ্গার 

বর্ণনা সকল শুনিয়া তদ্র্শন পিপাসা ৰ্লবতী হয়, কিন্ত্ত এতদিন প্রাণের ভাব 

প্রাণেই পোষণ করিয়! আসিতেছিলাম। বর্তমানে আমার পক্ষে একটী সুযোগ 

হইল, সংসারে আমার একমাত্র স্ী, তিনি খুল্নার জনৈক বন্ধুর স্ত্রীর সেবা- 

শুশ্ধার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায়, তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন 

আমার আর কোন সাংসারিক দায়ীত্ব রহিল না। বহুদিনের গুঢ় উদাসভাব যেন 

সময় পাইয়া উদ্দীপিত হইয়। উঠ্িল। তখন মনে হইল এই সময় সাধারণ ভাবে 

অতিবাহিত কর! উচিত নহে, জীবনের সেই আকাজঙ্া পূর্ণ করিবার এই 

স্থসময়। শ্যাই একবার নিঃসঙ্গভাবে, উদধান প্রাণে, বথাইচ্ছা তথা, কিন্ত 
পি পপ শর ৭ শর ০৯ শাসন ৯ 

* আমার হিমালয় মপবৃতানত মুদ্রিত করিব এরূপ সঙ্কল্প ছিল না, এজন্ত দৈনিক 

পুস্তকে (ডায়েরীতে ) অতি সংক্ষেপে যা কিছু লেখ! ছিল। এই দীর্ঘ ভ্রমণে আমার 

শরীর মন ও আত্মার বিশেষ উপকাগ হইয়াছিল। মনের বল, বিশ্বাস নির্ভরের প্রসার এবং 

আত্মার আনন্দ, অধিকন্ত স্বাস্থ্যের উন্নতি যথেষ্ই লাভ হইয়াছিল। পরবত্তী সময়ে যখন 

আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের সহিত এ ভ্রমণ-বৃত্বান্ত-প্রসঙ্গ করিতাম. তখনও সেই আনন্দ $ও উৎ- 

সাহের ভাব;প্রকাশিত হইত । যাহার! তাহ! শুনিতেন কিছুক্ষণের জন্য আত্মবিস্মতের ন্যায় হইয়। 

শুনিতেন। একদা এই বৃত্বাস্ত শুনিয়া আমার জনৈক ধশ্মবন্ধু আমাকে বলিলেন, “আপনি 

এই ভ্রমণ-বৃতান্ত “কুশদহ” পঞ্জিকায় প্রকাশ করুন।” কথাটা আমার মনে একটু লাগিল ! 

ভাবিতে ভাবিতে পরে, দৈনিক পুস্তক দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল এত সংক্ষিপ্ত লেখ! 

কিরূপে প্রকাশ কর! যায়, আর ইহাকে যদ্দি একটু বিস্তার কর! যায়, তাহাতেও ভাবের কিছু 

পরিবর্তন হইয়া যাইবে, স্থতরাং এ সংক্ষিপ্ত ভাব রক্ষা করিয়া যথাসম্ভব ঘটন! সকল প্রকাশ 

করিতে চেষ্ট কর! হইল । অগত্যা এ প্রবন্ধে ভামার ক্রটা সত্তেও 'ভাৰ প্রকাশের উদ্গেশ্ঠে 

প্রকাশ করা হইল। পাঠকপাঠিকাগণ ইহাকে ডায়েরী মনে করিয়া পাঠ করিবেন 

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুওু । 
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এ নহে বাতুলের খেল1।” চল মন চল সেই হিমালয়-প্রবাহিতা গঙ্গার দৃশ্ঠ 

দেখিয়া প্রাণ জুড়াইব, সেখানে জ্ঞানযোগী শঙ্কর-পন্থি পরমহংসদিগকে দর্শন 

করিব; আর চল, পঞ্জাবন্ষেত্রে নানক-তীর্ঘে চল। আর আর জনপদ সকল 

দর্শনে ভগবানের মহিম। ও লোকচরিত অবলোকন কর। 

প্রথমত মনে হইল দূরদেশে 'একেবারে নিঃসম্বলে যাওয়া উচিত নহে, 

অতএব কিছু অর্থ সংগ্রহ কর! কর্তিব্য। কয়েকদিনের মধ্যে যত রকম উপায় 

ছিল দেখ! গেল, কিন্তু, বিধাতার কলম রদ করে তক” ৫২টী টাকাও সংগ্রহ 

হইল না। তখন মনে হইল তবে কি এ সকল আমার কল্পনা! মাত্র। মন বড় 

বিষাদযুক্ত হইল। যেন ঘন মেঘে প্রাণ ঢাকিল। ইতিপুর্বে বন্ধুবর শরচ্চন্্র 

দত্ত মহাশয়ের সহিত স্বীকার করিয়া (ছলাম তম্লুক যাইব, স্থতরাং কয়েকদিনের 
জন্য তথায় চলিরা গেলাম । সেখানে পুর্ববপরিচিত বন্ধুদিগের নিকট ভগবানের 

নাম গান করিলাম সংপ্রসঙ্গও হইল। তৎপরে কলিকাতায় চলিয়া আদসিলাম 

কিন্ধ এখন পর্যাস্ত অর্থ সংগ্রহের কোন উপায় প্রকাশ হইল না। অন্ধকার 

ঘনীভূত হইলে তাহা অধিকক্ষণ থাকে না । অন্তরে আলোক পাইলাম, “নিঃসম্বলে 

চলিয়া॥যাও, সাংসারিক বুদ্ধি কেন, আমি সর্বত্র আছি।” তখন মনে একটা 

সাহসের ভাব আদিল, সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। 

পথে) চু চড়া, হুগ্লি,বোলপুর। 

৫ই আশ্বিন শুক্রবার (২১ সেপেম্বর ) ১৩১৩ সাল। বেলা ২টার পর 
কলিকাতা হইতে একাকী নিঃসঙ্গভাবে ২ টাকা কয়েক আন মাত্র সখলে 

যাত্রা করিলাম। শিয়ালদহ &্সনে ট্রেণে উঠিয়া! আগড়পাড়া জনৈক আত্মীয়ার 

সহিত সাক্ষাৎ করায়, নিঃসম্বলে দুরদেশ ভ্রমণে চিয়াছি দেখিয়। তিনি কিঞ্চিং 

পাথেয় দ্িলেন। ইহাতে কিছু ভগবানের ঈঙ্গিত বোঝা গেল। . 

আগড়পাড়া হইতে কাকনাড়ায় নামিয়া নৌকার গঙ্গা পার হইয়া সন্ধ্যার 

সময় চুঁচড়ায় পৌছিলাম। তখন অল্প অল্প অন্ধকার হইয়াছে। খুঞ্তিতে 

খু'জিতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র সাহার সহিত সাক্ষাত হইল। আমি বলিলাম 

শ্রদ্ধেয় বৈকুগ্ঠনাথ ঘোষ প্রচারক মহাশয় যিনি প্রতি শনিবারে এখানে ব্রহ্ধ- 

মন্দিরের উপাসনার কার্য করিতে আসেন, তিনি কল্যও আমিবেন । আমাকে 
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৮ ৫ ডি ক জর ও ওত ও ও ও জ 8 ডর ও এর তত ও ও ও 2000 0 জজ ০ রা রর. 

এখানে একদিন থাকিয়া আপনাদের সহিত আলাপ ও ভগবানের না করিতে 

বলিয়াছিলেন এজন্ত আমি আজ এখানে আসিলাম। তখন তিনি আমাকে 

শ্রীঘুক্ত কিশোরীমোহন সাহার বাড়ী লইঞ্জা গিয়৷ রাত্রিতে তথায় থাকার 

বন্দোবস্ত করিয়। দিলেন। কিশোরী বাবুর সদর ঘরে বসিয়! গোপাল বাবু ও 

কিশোরা বাবুর সহিত আমার [কিছু সংপ্রসঙ্গ হইল, এবং প্রার্থনা ও ব্রহ্গসঙ্গীত 

করিলাম। তাহাতে তাহারা বিশেষ মন্তষ্টু হইলেন। রাত্রিতে কিশোরা বাবু, 

ঘরের তৈরী আহারীয় আনিয়া দিলেন, আহার করিয়! সেই ঘরেই শয়ন 

করিলাম। 

৬ই আশ্বিন শনিবার প্রতু।ষে উঠিন্ন। চু'চড়ার পল্লীতে বাড়ী 'বাড়ী নামগান 

করিলাম । বেপা ৯কি ৯০ টার সমর হুগলি বাবুগঞ্জে শ্রীযুক্ত রাধারমণ 

দিংহের বাপায় গেলাম। অনেক [দিনের পর পুরাতন ব্রাহ্গবন্ধু শ্যুক্ত রাধারমণ 

সিংছের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় "আমরা উভয়েই |বশেষ সন্তুষ্ট হইলাম । তিনি 

তখন অন্ুষ্থ শরীরে সপরিবারে অনেকগুলি সন্তান সহিত কষ্টে স্য্টে কালাতি- 
পাত করতেছিলেন, তথাপি আমাকে যথেষ্ট যত আদর করিলেন। তাহার 

বাপায় উপাসনা ও আহারাদি হইল । 

সন্ধ্যার সময় চু চড়া ব্রহ্মমন্দিরে আ সয় উপাপনায় যোগ দিলাম, বৈকুঞ্ঠ বাবু 

উপাসনা করিলেন, আমি সঙ্গীত কারলাম। রাত্রিতে আমি রাধারমণ বাবুর 

বাসায় রহিলাম। 

৭ই আশ্বন রবিবার। প্রাতে গঙ্গায় শ্ানাদি -করিয়া হুগলিঘাট ষ্টেশন 

হইতে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে আসিলাম। হুগলিঘাট ষ্টেশন পর্যন্ত রাধারমণ বাবুর 

দুইটী পুজ আমার সঙ্গে আসিল, বালকের সরল মুখচ্ছবি, দৃষ্টির বহিভূত করিতে 

মমতা হইতে লাগিল। ট্রেণে কয়েকটী লোকের সহিত ধন্দ্ালাপ ও একটা 

সঙ্গীত করি। বেল ২টার প্র বোলপুর, মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত 

শান্তিনিকেতনে আসিলাম। আমার নিকট একখানি রেলওয়ে-মময়-নিরূপক 

পুস্তক (€ টাইম টেব্ল ) ছিল, কিন্তু ষ্টেশন হইতে শাস্তিনিকেতন যে অনেবদূরে 

তাহ! না জানিতে পারায় অসময়ে পৌছিলাম । এমন সময় অন্নাহারের আশা 

ছিল না, তথাপি অল্পক্ষণের মধ্যে “গরম গরম ভাতে ভাত” পরিষ্কার অন্ন 

পাওয়া গেল। কুশদহ অন্তর্গত জসাইকাটী নিবালী শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 



১৬ কুশদছ । [ কার্তিক, ১৩১৬। 

মহাশয় ওখানকার ক্ব্রচ্মচর্যযাশ্রম” নামক বোডিং স্কুলের একজন শিক্ষক, তাহার 

সহিত আলাপ হইল। তিনি আমাকে বিশেষ যত্ব করিলেন। 

৮ই সোমবার। শাস্তিনিকেতনের উপাসনালয়, কাচ এবং শ্বেত প্রস্তর 

নির্মিত স্বচ্ছ ও সুন্দর; মানব অন্তরে আধ্যাত্মিক উপাসনালয় যে প্রকার স্বচ্ছ ও 

সুন্দর, ইছাও যেন সেই আদর্শে গঠিত। চতুর্দিকে বিস্তৃত ক্ষেত্র ধু ধু করিতেছে, 
তাহার মধ্যে শান্তিনিকেতন, শাস্ত-পাদপ শ্রেণী আবৃত; আমলথী হরিতকা 

প্রভৃতি বুক্ষরাজী প্রাচীন আধ্যঞষিগণের তপোবনের স্বতি জাগরিত করিয়! 

দিতেছে । প্রতিদিন উপাসন। মন্দিরে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসন! হয়, উপাগন! 

আরস্তের পূর্ববে দামাম! শঙ্খ, ঘণ্টা ধ্বনি হয়। একজন সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত 

উপাপন! পাঠ করিবার জন্ত ও একজন স্বক গায়ক €(তানপুরা যোগে) ব্রহ্গ- 

সঙ্গীত করিবার জন্ত নিযুক্ত আছেন। আমি উপাসনায় যথাসাধা যোগ দিলাম ॥ 

পরে অনেকক্ষণ এর স্থানে বসিয়। ভগবত চিন্তায় শাস্তিভোগ করিতে চেষ্ট1! করিলাম। 

মহবিদেবের পুত্র শ্রদ্ধের রবান্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রদ্ধেয় 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও তাহার পুত্র দাপেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাত ও 

অল্পকিছু আলাপ হইল। দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার 

কোন কষ্ট হইতেছে না ত?” আরে বলিলেন “মহধিদেবের হচ্ছ! ছিল 

এই শান্তিনিকেতনে ব্রাঙ্গগণ আসিয়া সাধন ভজন করিবেন, তিনি তাহার জন্ত 

গৃহ এবং অন্থান্ত সকল ব্যবস্থ। করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু সময়ে দেখা গেল, 

সাধন ভজন জন্ত প্রায় কেহ আসেন ন1, এক আধ বেল! বেড়াইবার জন্ত কিন্া 

স্বাস্থ্যের জন্ক কেহ কেহ আসেন, স্থতরাং তাহার জন্ নিম্ন ত আয়োজন রাখা বৃথা 

হয়। এক্ষণে বাহার! আসেন স্কুল বোডিং এর মধ্যে আহার করিতে হয়।” তৎপরে 

রবীন্দ্রবাবু “ক্রক্ষচধ্যাশ্রম” নামে এখানে যে একটা আদর্শ বালক-বিস্তালয় ও 

বোডিং €( আশ্রম ) করিয়াছেন, তাহার নিয়মাি খুব ভালই বোধ হইল। আমি 

যখন এখানে গেলাম তখন পুজার ছুটী হইয়াছে, স্কুল বন্ধ, বোর্ডিংএর ৫।৭টা বালক 

কেবল দেখিলাম । আমি যে অন্ন সময় ওখানে ছিলাম তাহাতে দেখিলাম, 

প্রাতঃকালে বালকগণ ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের পষট্টবসন পরিধানপুর্বক প্রতোকে 

এক একথানি আসন লইয়া এক এক বৃক্ষমূলে পূর্বাস্তে বসিয়! কিছুক্ষণ ধ্যান 
অভ্যাম করেন। খধি বালকগণের স্তায় এই দৃশ্ত বড়ই আনন্দ প্রদ। তৎপরে 



খা বর্ ১ম সংখা! । ] “কথক” ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায় । 'গ৭ 

বৃক্ষলতাপুণ্প বুক্ষার্দির সেবা! করিতে হয়, তাহাতে শারীরিক ব্যায়ামের কার্ধাও হয়। 

শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে শুনিলাম, স্কুলের মত বেঞ্চ চেয়ার সজ্জিত গৃহে ১*টা হইতে 

বেল! ৪ট। পর্য্যস্ত ক্ল্যাস হয় না। কিন্তু এক এক শিক্ষকের নিকট কয়েকটা 
' করিয়া ছাত্র, দেশীয়ভাবে চৌকির উপর কম্ছলে বসির ছইবেলা পাঠা- 
ভ্যাস করেন। এবং নানাপ্রকারে প্রাকৃতভাবে শিক্ষাদি প্রদত্ত হয়। যে 

শিক্ষকের যে কয়েকটী ছাত্র, তাহার! দিনরাত্রি তাহার নিকট থাকায় শিক্ষক ও 

ছাত্রে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়! যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহাতে শিক্ষার সঙ্গে 

নীতি চরিত্র এবং কর্তব্য জ্ঞানের গঠন ভ্ইয়া থাকে । আমি কয়েকটা 

বালককেই দেখিলাম তাহারা বেশ শান্ত শি। অল্প সমযসে আমার সঙ্গে 

তাহার্দের একটা মমান্্ুগত্য ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। আমি আশ্রমের 

অতিথি (গেয়ে ) আমার প্রশ্নের উত্তর অতি বিনীতভাবে দিয়াছিল। শুনিলাম 

এখানে প্রত্যেক ছাত্রের জন্ত অনেক ব্যয় হয় সুতরাং অধিকাংশ ব্যয় আশ্রম বহন 

করেন । এখানে অধিক বয়স্ক 'ও হীন জাতীয় ছাত্র লওয়া হয় না। ইহছাঠিক 

ব্রাহ্ম বোডিং নহে । এখানকার শিক্ষা প্রণালী ও পাঠ্য পুস্তকাদি স্বতন্ত্র হইলেও 

ছাত্রদিগকে এন্ট্ান্স পরীক্ষার উপযুক্ত করা হয়। , 
৯ই আশ্বিন বেল! ২টার সময় সময় শান্তিনিকেতন হইতে যাত্রা করিয়া 

প্রা তিন মাইল পথ চলিয়া! বোলপুর প্েশনে আসিলাম। লুপ লাইনে যাইবার 

আমার উদ্দেশ্ট না থাকায় ডাউন টেনে উঠিয়া কড় লাইনে খান্নু জংশনে 
আসিলাম। (ক্রমশঃ ) 

পরলোকগত 

“কথক” ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায় । 
প্রসিদ্ধ কথকগণের নামে খাটুবা-গোবরভাগ্গা গ্রামের নামও প্রসিদ্ধি লাভ 

করিয়াছে । বিশেষতঃ স্থকঠ ধরণী কথকের নাম আজও বঙ্গের চারিদিকে 

ধবনীত আছে। বোধহয় এখনও এমন ব্যক্তিগণ জীবিত আছেন, ধাহারা 

তাহার সুমধুর কথকতা শ্রবণ করিয়াছেন। ১২৮১ সালের মাঘ মাসে, ৬২ 

৩ 



১৮ কুশদহ । [ কার্তিক, ১৩১৬, 
সি তা আপ পপ উপ পপ 

বৎসর বরসে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার পূর্ববন্তী ও তাহারই 
খুল্পতাত, প্ডিত প্রবর স্থবিখ্যাত রামধন শিরোমণি মহাশয় বিদ্যা ও সদ্গুণে 

এবং কবিত্বে কথক শ্রেণীর ষথার্থই শিরোমণি ছিলেন। এইব্বপ প্রবাদ আছে 

থে শিরোমণি মহাশয় তাহার একটি পুত্রকে কথকতা শিক্ষা দিতে ছিলেন, 

কিন্ত তিনি তাহাতে তেমন যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন নাই, পক্ষান্তরে 

ভ্রাতন্পুত্র যুবক ধরণীধর অন্তরাল হইতে শুনিয়৷ শুনিয়া সুন্দর শিক্ষা করিতে 

ছিলেন। একদ! ধরণী মাপন মনে “আলাপচারি* করিতেছেন, সহসা রামধন 

তাহা শুনিয়৷ অবাক হইয়া গেলেন এবং ধরণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুই 
এরূপ কোথা শিখ.লি ?” যখন শুনিলেন ষে তাহার প্রদত্ত শিক্ষা শুনিয়াই 

তিনি শিখিয়াছেন, তখন শিরোমণি মহাশয় অত্যন্ত বত পূর্বক ধরণীকে শিক্ষ। 

দিতে লাগিলেন, ধরণীধরও নিজ কোকিলকণ্ে বঙ্গ মোহিত করিলেন । 

ধরণীর উন্নতির আর একটি শুভযোগ হইল, তৎসম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ 

শোনা যায় । এক সময় শিরোমণি মহাশয় ইচ্াপুর চৌধুরী মহাশয়ের 

বাড়ীতে কথকতা করিতেছিলেন, একদ1 শিরোমণি মহাশয় ধরণীকে বলিলেন, 

“আজ আমার শরীরট! ভাল ন1» বেদী থালি যাবে, ষ। তুই আজকার মত বলিয়। 

আয়।” ধরণী প্রথমতঃ একটু ঝুষ্ঠিত হইলেন কিন্তু তাহার উৎসাহবাক্যে 

কাহার সাহস হইল, এবং তিনি ইছাপুর চলিয়া গেলেন। এদ্রিকে কিঞ্চিৎ 

বিলম্বে পান্কি করিয়া শিরোমণি মহাশয়ও “ইছাপুর গিয়া শুনিলেন, অন্যদিন 

অপেক্ষাও আজ ধরণী ভালই বলিতেছে, তিনি অন্তরালেই রহিলেন এবং কথা 

শেষ হইয়! গেলে যখন শ্রোতৃমগ্ডলা সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, তখন শিরোমণি 

মহাশয়ও ধরণীর সম্মুথে উপস্থিত; ধরণী যেন একটু লজ্জিত হইলেন কিন্ত 

শিরোমণি মহাশক্বের উৎসাহ ও আশীর্বাদে তাহার কু! ভাৰ দূরে গেল। 

সেই হইতে ধরণী প্রকাশ্তে কথকতা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং উন্নতি 

লাভ করিতে লাগিলেন। 

শিরোম।ণ মহাশয়ের এবং ধরণী কথক মহাশয়ের উৎকৃষ্ট পদাবলী যদি আমর! 

কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা! কুশদহে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। 

এ বিষয়ে ধরণীবাবুর সুযোগা পুক্র প্রফেসর শ্রীমান্ মূরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় 

এম, 'এ, মহাশয় আমাদিগকে সাহাষ্য করিলে আমরা একাস্ত উপক্কত'হই্ব । 
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ধরণী কথক মহাশয়ের সমসময়ে ও তৎপরবস্তি কয্েকজন কথক খাঁটুরা 
গোবরডাঙ্গায় হইয়াছিলেন। 

* দেশের রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কথকতার আদর কমিয়া গিয়াছে। 

বিগত ২৫।৩০ বৎসর মধ্যে আর কোন স্থবিখ্যাত কথকের নাম শোন। যায় 

নাই কিন্ত তন্মধ্যে থিয়েটারের প্রচুর উন্নতি হইয়াছে । কথকত। শুনিয়া 

জাতীয় চরিত্র কোন ছাচে গঠিত হইত, আর থিয়েটার দেখিয়া কোন ছাঁচে 

গঠিত হইতেছে, তাহ। দেশের লোক কি কিছুতেই বুঝিবেন না? 

স্্রীশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন । 
(১) 

আমাদের দেশে ভ্্রীজাঁতিকে সাধারণতঃ সকলেই অবজ্ঞা করিয়! থাঁকেন, 

যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্ধে নিযুক্ত হইয়া সেই কার্যে অকৃতকার্য হয়েন, 

তাঁহ। হইলে তাহাকে স্ত্রীলোক ব্লিয়া তাচ্ছিল্য করা হয়। কিন্তু বাস্তব পক্ষে 

স্রীজাতি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য নহে। স্ত্রীজাতি লক্ষমীম্বরূপা। বর্তমানে স্ত্রীজাতি 

যে, অকর্ম্মণ্য ও আমাদের ( পুরুষের ) গলগ্রহ স্বরূপ হইয়াছে, তাহা কেবল- 

মাত্র আমাদের (পুরুষের ) দোঁষে। ক্ত্রীশিক্ষার 'অভাবেই স্ত্রীজাতি আমাদের 

গলগ্রহ স্বরূপ ও সৎকাধ্যের বাধা স্বরূপ হইয়াছে । নারীজাতি যে পুরুষাপেক্ষা 

হীন নহে, তাহা ইতিহাসাদি গ্রন্থে উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; বর্তমানে 
রণ পাগ্ডিত্যে ও নীতি কৌশল প্রদর্শন করিয়া পুরুষ যেমন পৃথিবীতে বিখ্যাত 

হইতেছেন, নারীাতিতে ও এ সকল গুণ পুর্বকালে বিরল ছিল ন1। লীলাঁবতী, 

থন। প্রভৃতির বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আমরা চমতকুত হই) সংযুক্তা, অহল্যাবাই 

প্রভৃতির স্থশাসন নৈপুণ্য রাজশক্তি দর্শন করিয়া আনন্দিত হই) এবং 

তারাবাই, হুর্গাবতী প্রভৃতির সামরিক কৌশল ও নীতি জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া 

আশ্চর্ধ্যান্বিত হই। স্ীজাতি যে, কর্তব্যবোধে নিজপুন্রকেও অকুন্তিত চিত্তে 

বলি দিতে পারে, সে দৃষ্টান্তও এই দেশে ছুশ্রাপা নহে । অগ্ধ এই বিষয় একটি 
ৃ্টাস্ত দিলাম । পন্না চিতোরাধিপতি উদয়দিংহের ধাত্রী। উদয় সিংহের 
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শৈশবাবস্থার় রাঞকাধ্য পরিচালনার্থ তাহার বয়ঃপ্রাপ্তি পধ্যস্ত, তদীয় পিতার 

দাসী পুত্র বনবীরের হস্তে মন্ত্রিগণ, শাসন দণ্ড অর্পন করেন; কিন্তু পাপিশ্ঠ 

বনবীর রাজ্য লালসায় মত্ত হইক্স! শিশুর প্রাণ বধ করিতে কৃত সংঙ্ক্ হন্ম। 

ইহা এক বিশ্বস্ত ক্ষোরকারের মুখে পন্না অবগত হইয়া, সেইদিন রাত্রে, একটী 

ফলের চাঙারির মধ্যে শিশুকে রাখিয়া, পাতা লত। দ্বারা চাঙারি আচ্ছাদিত 

করিয়া, সেই ক্ষৌরকারের সাহায্যে এক নিরাপদ স্থানে লইয়া বায়। এদিকে 

অস্ত্র হস্তে ঘাতক আসিয়া শিশুর তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে পন, নির্বাক অবস্থায় 

অনায়াসে অঙ্গুলি সক্কেতে স্বীয় নিদ্রিত শিশুকে দেখাইয়।! দিল। ঘাতক ধাত্রী 

পু্রের প্রাণ সংহার করির প্রস্থান করিল। ধাত্রী নীরবে দণ্ডায়মান হুইয়! 

সেই হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্ত দর্শন করিল। ষেরমণী চিতোরের জন্তা, 
স্বদেশের জন্য, মিবাররাজ-বংশ রক্ষার জন্ত জনাদ্বাসে স্বীয় একমাত্র পুক্রকে 

ৰলি দিতে কিছুমাত্র কুস্তিত হইল ন1, সেই নারীঞজাতির অবনতির মূল কারণ 

একমাত্র আমরাই ॥ যতদিন দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার না হইবে,_ফতদিন 
সত্রীজাতি শিক্ষার দ্বার। দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্যকরূপে অবগত হইতে ন! 

পারিবে, এবং বিলানিতার ভীষণ পরিণাম সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে না পারিবে, 

ততদিন দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে না, হইতেও পারে ন1। শিক্ষা ব্যতীত ধন্মভাৰ 

হৃদয়ঙ্গন করিতে পারা যায় না, এবং শিক্ষাব্যতীত মানব, আত্ম-নির্ভরশীল হইতে 

পারে না ১ যদি দেশের প্রকৃত উন্নতি করিতে চাও তাহ! হইলে দ্বেশে ধর্মভাব 

জাগরিত কর । ধর্মভাব জাগরিত করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন, আমাদের 

দেশে বর্তমানে স্ত্রীশিক্ষার একাস্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাই বলিতেছি, 

হেভ্রাতৃবৃন্দ! যদি দেশের জন্য, ধর্মের জন্য দেশবাসীর জন্য প্রাণ কাদিয়। 

থাকে, ষদি জননী জন্মভূমির দুর্গতি মোচন করিতে ইচ্ছা হইয়া! থাকে, যদি 

স্বদেশপ্রেমে মত্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে হে মাতৃসেবক ! দেশে স্ত্রী শিক্ষারও 

ব্যবস্থা কর; নচেৎ তোমাদের সমুদয় চেষ্ট! ব্যর্থ হইয়া যাইবে । 

ক্রমশঃ 

শস্য কাস্ত মিশ্র, চাত্র। 
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সিগারেট । 
. সম্প্রীতি প্ল্যান্দেট” নামক বিলাতী চিকিৎস| বিষয়ক পত্রিকায় সিগারেটের 

অপকারিতার বিষয় বিবৃত হইয়াছে! ল্যান্সে'টর ইংরেজ ডাক্তার লিখিয়াছেন,”- 

* “সিগারেট টানিবার সময় ধোয়া নাপারন্ধের ভিতর দিয়] ফ্স্ ফুস্ মধ্যে 

প্রবিষ্ট হয়, উহাতে হাপ, কাশি, যক্ষা, রক্তামাশয় ও বক্ষঃক্ষত প্রভৃতি 

দুরারোগ্য রোগ জন্িস্ব। থাকে,” ইংরেজ ডাক্তারের কথা এই) এবং প্রাচীন 

চিকিৎসা শান্্রও সিগারেটের সম্পূর্ণ বিরোধী ; কিন্তু ত্র বিষোপম সিগারেট বিক্রীত 

লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বর্ষে বর্ষে বিদেশে চলিয়! যাইতেছে । কিছুদিন পৃর্ব্বে আমাদের 

একটি বন্ধু কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তিনি আর কখনও কলিকাতায় আসেন 

নাই, কয়েক দ্রিন থাকিয়া তিনি কলিকাতার বহু স্থান দেখিয়া একদিন বলিলেন, 

__-পকলিকাতায় আয়! একটি নূতন দৃশ্ত দেখিলাম । একটি বালক মায়ের 

কোলে চড়িয়৷ দিগারেট টানিতে টানিতে চলিয়াছে 1”-_ বাস্তবিকই তাই । 

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্তী । 

রোগ শয্যায়-_ 

কুশদহ £সক্রাস্ত কার্যে আমি বিগত ১০ই আষাঢ় গোবরডাঙ্গায় গিয়! 

অল্পদিনের মধ্যেই ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়া! পড়ি। এ অবস্থায় আফাঢ় 

ও শ্রাবণ, দই বার কুশদহ বাহির হইবার পর, আমার বাম হাতের অঙ্গুলিতে 

একটা আকম্মিক বেদন। হইয়া, পরে তাহাতে অস্ত্র চিকিৎসা হয়। 

ক্রমে ঘায়ের অবস্থা! প্রবল এবং দুষিত হুইয়! পড়িল। ১১ই আশ্বিন কলি- 

কাতার আসিয়া, ভাদ্রের ১২শ সংখ্যার কুশদহ বাহির করা হয়। পুজার 

বন্ধের অব্যবহিত পূর্বেধ গ্রাহকগণের কাগজ পাঠাইয়া অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 

হইয়াছে । তৎপরে কলিকাঁতার দুই একটি বিজ্ঞ চিকিৎসক ঘায়ের অবস্থা দেখিয়! 

ভাল বোধ করিলেন না, এমন কি আঙ্গুলটা কাটীয়৷ বাদ দিবার সম্ভাবনা বিচিত্র 

নহে, ইহারও আভাষ পাওয়া গেল। তখন নিরুপায় প্রায় হইয়৷ অতর্কিত 

ভাবে একটী ধরন্মবন্ধুর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি সমস্ত অবস্থা শুনিয়! 

আমাকে, *৪৩নং বিডন স্ত্রীটে ডাক্তার শশিভৃষণ নাগের নিকট. লইয়া গেলেন। 
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ও পরদিন হইতে তাহার চিকিৎসার 'অধীন হইলাম। ভগবানের কৃপায় তাহার 

আশ্চর্ধ্য ”মলমের” গুণে ১০১৫ দিনে ঘায়ের অবস্থা ফিরিল, আঙ্গুলটা 

রক্ষার আশা হইল । বর্তমানে ঘা আরোগ্যাবস্থায় আসিয়াছে, কিন্ত বিগত দেড় 

মাসের মধ্যে এ দারুণ ক্ষত, তাহার উপর প্রত্যহ অন্ন অল্প জ্বর এবং অরুচিতে 

আমি মুতকল্প হইয়! পড়িলাম। জীবনের কোন উচ্ভম উৎসাহ যেন রহিল না, 

সুতরাং “কুশদহ” প্রকাশের আশাও নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া! পড়িল। শধ্যাগত 

হইয়া ভগবানের নাম মাত্র ভরসা রহিল। তৎপরে এ অবস্থায় তাহার মাশ্চধ্য 
করুণার পরিচয় পাইপ! অবাক হইলাম। এত রোগ যাতনায়ও আমার এমন 

মনে হয় ন! যে, কোন দিন কোনরূপ অসহা যাতনা! হইয়াছে, করুণাময়ী 

কোন দিন শাস্তি হরণ করেন নাই, এবং অভাবনীয়রূপে ওষধ পথ্যাদি সকল 

“জননী” অন্তরালে থাকিয়! যোগাইলেন। তারপর দেখি, সহসা! কোথা হইতে 

ণ্কুশদহের” সকল আয়োজন প্রস্তত, তাহার বাণী অন্তরে বলিল, “উঠ, এবার 

বদ্ধিত আকারে, নুতন সাজে “কুশদহ” বাহির কর।” তখন আমার প্রাণ 

তাহার চরণে প্রণত হইল। তাই বলি, শ্রদ্ধেয় ও প্রিক্ গ্রাহকগণ! আসুন, 

কুশদহের প্রতি একটু বিশ্বাসের ভাবে, ধর্ম দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করুন। আমরা 
যেন তাহার করুণ! না ভুলি । ভগবান সকলের মঙ্গল করুন। 

দাস যোগীন্দ্রনাথ কু । 

স্থানীয় সংবাদ । 
আমর! এবার বড়বাঞজারর চিনিপটার চিনি ব্যবসাম়্ীগণের, বারইয়াযির ব্যয় 

সম্বন্ধে সছ্ ্টাস্তের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্ত হইয়াছি। তাহার! বারইয়ারির 

যাত্রা! গানের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়! খুঁশদহ প্রভৃতি স্থানের গরীব গৃহস্থের মালিক ও. 

অন্ঠান্ত সাহায্য করিতেছেন। আমর! বিশ্বস্ত হ্যত্রে অবগত হইলাম যে, 

শ্রীযুক্ত দীননাথ ৷ ও শ্রীযুক্ত কুশচন্দ্র ভট্রাচাষ্য এইরূপে অর্থের সদ্য করিতে 

বিশেষ ইচ্ছুক । ঈশ্বর করুন তাহাদের এই শুভইচ্ছা, বাহিক নাম ও সুখ্যাতির 

জন্ত ন! হইয়া, আন্তরিক দয়ার ভাব হুইতে হউক, যাহাতে ইহ এবং পরলোক 

সফল হয়। ঃ 



শা বর্ষ, ১ম সংখ্যা _ কুশদছের টাদাগ্রান্তি। হত 

আরো সুখের বিষয় এই যে এবার বারইন্বারিতে যাত্র। ভিন্ন, রা অপবিত্র 

বারাঙ্গনার নৃত্য গীত হয় নাই। কলিকাতা সহরে প্রায় প্রত্যেক 

পটাতে এক একটা বারইয়রি হয়। সকলেই যদি এইর্ূপে অপবিত্র নাচ গান 
বন্ধ করিয়!, যাত্রাগানে কিছু বায় করিয়া, অবশিষ্ট অর্থ ভাল বিষয় ব্যয় করেন, 

তাহাতে দেশের কত অভাব মোচন হইতে পারে। 

আমর! শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গৈপুর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি কলিকাতা এম্ এম্ বন হোমিওপ্যাথিক 

মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়, সাঁওতালচুপরগণা, 

কলিকাতা, মান্দ্রাজ 'ও দেরাদুনে বৎসরাধিক বিশেষ প্রশংসার সহিত 

চিকিৎসা কার্ধ্য করিয়াছিলেন । দেরাদুনে ছুটী টাইফয়েড (7017010 

15৩: ০০৪০) কেস্ অতি দক্ষতার সহিত আরোগ্য করিয়া কয়েক খানি প্রশংসা- 

পত্র পাইয়াছেন। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ দেরাছ্ুন পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে 

(সাহারাণপুর জেলার ) দেওবন্দে চিকিৎসা বাবসা করিতেছেন। এখানেও 

একটী 501,010 ৮৪ ০25০ আরাম করিয়াছেন এবং অল্পকালের মধ্যে 

সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন । যদিও তিনি বিদেশে আছেন, তথাপি 

তিনি কুশদহ- বাসী, এজন্ত আমর! উত্তরোত্তর তাহার উন্নতি কামনা করি। 

কুশদহের চাদ প্রাপ্তি | (সাবেক) 

শ্রীমতী স্ুপ্রভা আশ ১২ শ্রীযুক্ত নয়ানকুষ্ণ দেব ১২. 
» গায়েত্রী রান ১২. ”»  হরিচরণ বনু ১২. 

তীযুক্ত যুগলকিশোর আইচ ১৯. ” ডাঃ জ্ঞানেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯২ 
”. বিধুভৃধণ মুখোপাধ্যায়. ১২ ৮”. স্ুরেজ্্রনাথ চট্টোপাধ্যার ১২ 
”. ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ১২৬ ৮ বিজয়কুষঃ বনু টু 
” রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, উকিল ১২. ”  ব্বীন্দ্রনাথ বন ১. 
৮ স্বর্য্যকাস্ত মিশ্র ১২ ». আশুতোষ বাগচি ১ 
” প্র মথনাথ রায় চৌধুরী ১২. 1. 01781105 5. 1১821901) ১২. 
”  অন্বিকাচরণ দে স্কোয়ার ১২ শ্রীযুক্ত দীননাথ দ! ১২ 
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. গ্রাহকগণের প্রতি । 
একবৎসরের অভিজ্ঞতার বোঝা। গেল, সমগ্র কুশদহের মধ্যে এরূপ একখানি 

'মাঁসিকপত্র সুন্দর রূপেই চলিতে পারে। সংবাদপত্রের দ্বারা দেশের কিরূপ, 

উপকার হয়, তাহ! কি এখনকার দিনে বিশেষ করিয় বুঝাইতে হইবে ! ঈশ্বর 
ক্কপায় এই এক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি গ্রাহকের নিকট হইতে কুশদহের 

স্থাযিত্বের কামন। যুক্ত পত্র ও অভিমত পাওয়া গিয়াছে। 

_. প্রথম বর্ষের কুশদহের যে সকল ক্রটী ঘটিয়াছে, তাহার একটা প্রধান কারণ 

অর্থাভাব। কুশদহের গ্রাহক শ্রেণীর মধ্যে এমন ব্যক্তি অনেক আছেন, যিনি 

ইচ্ছা করিলে একাই কুশদহের সামান্ত ব্যয্থভার বহন করিতে পারেন। প্রথম বর্ষে 

যেরূপ পরিশ্রমে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা যিনি একমাত্র একাজের নিয়ন্ত1, 

--সেইটুভগবানই জানেন। কিন্তু একথা বলি না যে, এ পরিশ্রমে কাতর 

চইয়াছি; বরং আত্ম প্রসাদ লাভই হইয়াছে । তবে এবার এ দ্বাসের শরীর ভগ্ন ; 
মার যে দ্বারে দ্বারে দয়াভিক্ষা। করিতে পারিব এমন বোধহয় না $ তাই দয়ালু 

» গ্রাহকগণকে একথ। জানাইলাম। যদি দয় হয়, জগ্রিম চাদ। প্রেরণ করুন। 

ধিনি আগ্রম চাদ দিতে অবিশ্বাস করিবেন, তাহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলি 

্ যে, পরমুহূর্তে কি হইবে তাহা! কেহ জানেন না, স্তরাং জীবনের নশ্বরত! এবং 

_ খনির্দিষ্ট ঘটনার বিষয় ভাবিলে কেহই কর্মক্ষেত্রে দাড়াইতে পারেন না । আমরা 

. ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া এই কার্ধ্ে প্রবৃত্ত, গ্রাহক শ্রেনীর যিনি ছুই এক 

টাকার জন্ত নির্ভর এবং বিশ্বাসের আশ্রয় না করিতে পারিবেন, তাহাদের 

কথ আর কি বলিব। বাহারা এক বর্ষ কাগজ গ্রহণ করিয়া শেষ সংখ্য 

ভিঃ পিঃ ফেরত দ্িগ্নাছেন, ঈশ্বর আনীর্বাদে আমর! যেন তাহাদের প্রতি কোন 

: অনুযোগ না রাখি। 

| বিনীত--দাস। 

হু 

পপ বম 

7. 02050 9 0, সত ভি] ৮ 005 হজ্জে, 55555 2০ ০০75211550৩ 230 
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দ্বিতীয় বর্ষ) অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। [২য় সংখ্যা । 

সন্গলিত ধণ্, সমাজ ও 
বিশিব বিষয়ক 

মাসিক পত্র ও সমালোচন | 

দাস যোগীন্দনাথ কু সম্পাদিত। 

কুশদহ-কাধ্যালয় 
২৮।১ স্ুকিয়ান্রীট কলিকাত| 

বাধিক চাদ! অগ্রিম ১1০ মাত্র । প্রতি 

৬০৪০ রেরার সম -স্পপি। 

সংখ্য। নগদ মূল্য /৫ পয়সা। 



“মুখস্্রী মানবের অর্ধাংশ।” 

এই মন্মের একটী ইংরাজী প্রবাদ 

আছে, প্রথম দর্শনে কোন লোকের 

উপর ষে ধারণ! জন্মে তাহার সহিত 

তাহার মুখস্্রীর বিশেষ সম্বন্ধ আছে। 

স্থন্দর, ম.্জিত মুখশ্রী। সর্বত্র, সকল 

সময় ও সকলেরই পক্ষে বাঞ্ছনীয় । 

স্বন্দর কেশের:জন্য মুখ শ্ অনেক 

পরিমাণে বদ্ধিত হয়। 

কুন্তুলীন নিয়মিত ব্যবহার করিলে 

কেশ স্ত্রী ও সুন্দর হয়। 

স্থতরাং কুন্তলীন মুখশ্রী। বদ্ধনে 

সহায়তা করে । | 

কুন্তলীনে কেশের ও ত্বকের 

সৌন্দধ্য সাধক উপাদান পুর্ণ মাত্রায় 
আছে। 

এইচ বনু, পারফিউমার, 

দেলখোম হাউস, বৌবাজার 
কলিকাতা । 



দ্বিতীয় বর্ধ। অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। ২য় সংখ্যা 1: 

সঙ্গীত। টা 
সারঙ্গ।--ত্রিতালী। 

পাপ তাপে তাপিত ধরণী। 

মানব সব, হাহাকার বব 

ছাড়ে দিব রজনী । 

হইল ম্লানতর যৌবন সুন্দর, 
পশি কীট তাহে করে ছারখার ; 

জ্ঞানহত মদে মত্ত এমনি । 

পাপ প্রলোভন, ষেন হুতাশন, 

নিরস্তর মবে করিছে দহন 

নাই উপায়, তব পায় মবাগে জননী । 
এমনি করিয়ে সার! জীবন যায় 

তবু কি নাহি চেতন! পায় 

যাতে মরে তাই করে, তার তারিণী ॥ 

শ্বগীয় নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 

রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ । 

সিদ্ধাস্তবাগীশ রাট়ীর শ্রেণীর ব্রাঙ্গণগণের নিকট স্থুপরিচিত। খড়, 

সর্বানন্দী প্রভৃতি প্রধান মেলের অনেক কুলিন হড়ভাবাপন্ন। বিশেষতঃ 

খড়দহমেলে সিদ্ধান্তী নামে যে পৃথক একটী থাক আছে, সিদ্ধাস্তবাগীশ মহাশয় 

সেই থাকের স্যপ্টিকর্তী। হড়দোষও তাহা! হইতে হইয়াছে। 

কিন্ত কেবল থাকের ্থষ্টিকর্তা বা একটা ব্রাঙ্গণসমাজের গোচীপতি বলিয়া 

 সিদ্ধান্তবাগী$শর নাম চিবন্ময়ণীয় হয় নাই। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রতিবন্থী 



২৬ কুশদহ। [ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬৭ 

বলিক্লাও নহে। সিদ্ধান্তবাগীশের কীর্তিতে বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরব করিবার 
সামগ্রী আছে। তিনি বাঙ্গালার যুখে।জ্জলকা রী সন্তান। তাহার যশ একদিন 

সসাগরা ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারেও গীত 

হইয়াছিল। তাহার গুণে মুগ্ধ 'হুইয়! সমগ্র ভারত একদিন তাহার জন্গগান 

করিয়াছিল। বাঙ্গালীর অলৌকিক ক্ষমত! দেখিয়া বিদেশীয়গণও চমত্রুত 

হইয়াছিল। সম্রাটের শ্বরচিত জীবনীতে উজ্জ্বল অক্ষরে যে বাঙ্গালীগণের 
অমান্্বী কার্যকলাপ লিখিত হইয়াছে, সিদ্ধাস্তবাগীশ সেই বাঙ্গালীগণের নেতা 

ছিলেন এবং সর্বাপেক্ষা বিম্মরকর ব্যাপার তিনিই দেখাইয়া বাঙ্গালীকে 

চিরগৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। 

কিন্তু সিদ্ধান্তবাগীশ কে? কোথায় ও কোন সময়ে তিনি জন্মিয়াছিলেন ? 
কিরপে তিনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হইলেন ? 

কিরূপেই ঝ! তিনি দিল্লীর সম্রাটকে নিজ ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন তাহ! আমরা 

সকলে জানি না। জানিবার চেষ্টাও করিনা । যদি ঘটনাক্রমে কোন বিষয় 

জানিতে পারি, আলম্ত করিয়া তাহ! সকলকে জানাইবার স্বযোগ পরিত্যাগ 

করি। যাহ! হউক যতটুকু সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই প্রকাশ করা কর্তব্য মনে 
করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণ। করিলাম । 

রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ইছাপুরের চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ। কুশদহ 
মধ্যে আধুনিক কালে (মেল বন্ধনের পরবর্তী কালে) সিদ্ধান্তবাগীশের বংশ 

সর্ববপ্রাটীন বলিয়া পরিচিত। যখন নদীয়! রাজবংশেরও অভ্যুদ্ঘয় হয় নাই 
তখনও ইছাপুরের চৌধুরীবংশ সাধারণের নিকট সম্মানের পাত্র হইয্লাছেন। 
কিন্ত ইছাপুরই তাহার জন্মভূমি নহে। প্রবাদ আছে তিনি প্রথমে চালুন্দিয়া- 
তীরে বিষুপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষুঃপুরও তাহার আদি 

বাসস্থান নহে। যশোহর জেলায় বিকরগাছ! ষ্টেসনের অল্প পূর্বে লাউজানি 

নামক স্থানে একটী প্রাচীন রাজ্য ছিল। রাজ মুকুটরায় এই রাজোোর 

অধিপতি ছিলেন। যোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে, ১৫০০ খৃষ্টাৰ মধ্যে উক্ত রাজ্য 
ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অধিবাসীগণ নান! স্থানে পলায়ন করেন। দিদ্ধান্তবাগীশ 
ম্থাপয়ও পলায়ন করিয়া-বিষুপুরে আগমন করেন । বিষুপুরে তখন অলৌকিক 
ক্ষয়তাসম্পপ্ন জনৈক মহাযোগী বাস করিতেন। কয়েক বৎসর তাহার মিষ্ট 



ইহ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ।] রাঘব সিদ্ধাস্তবাগীশ। [২৭ 

থাকি! তিনি যোগাভ্যাস করেন। তৎপরে যোগী, তাহাকে সংসারে প্রবিউ 
হইতে অনুরোধ করায় তাহার আদেশক্রমে সিদ্ধান্তবাগীশ ইছাপুরে: আসিয়। 

বযনৃতি স্থাপন করেন। 

কেহ কেহ বলেন, সিদ্ধাস্তবাগীশ প্রথমে জলেশ্বরের রাজা কাশীনাথ রায়ের 

আশ্রয়ে আপিয়! বাস করেন। কেহ বলেন রাজ! কাশীনাথের সহিত তাহার 

শোণিতসন্বদ্ধ ছিল। এবং কাশীনাথের মৃত্যুর পর তাহারই তালুক ভোগ 

করিতে থাকেন। যাহাই হউক ইহা নিশ্চিত যে ইছাপুরে আসিয়া বাস করার 

সময় হইতে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সিদ্ধান্তবাগীশ প্রচুর 
ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন এবং সুপরিচিত হুইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ 

১৫৯৮ খষ্টাবে বা তাহার অল্প পরে মহারাজ প্রতাপাদিত্য সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট 
কর চাহিয়! পাঠাইয়'ছিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ উত্তরে বলিয়াছিলেন “আমি 

দরিদ্র ব্রাঙ্গণ কর দ্িবকি করিয়া? ব্রাহ্ধণ চিরকালই নিফরে বাস করে”। 

ৰঙ্গাধিপ উত্তরে অনস্তষ্ট হইলেন এবং স্তবাহাকে বশে আনিবার জন্ত বিস্তর সৈল্ত 

সাজাইয়া ইছ।পুর যাত্রা করিলেন। সহমত সৃহত্র সৈন্য যমুন। পার হইতে লাগিল। 
যমুনা তথন প্রবল! নদী হইলেও তাহার উপর নৌকার.জাঙগাল বাধা হইল। 

বিস্তর হাতী ঘোড়া কামান ও নৌক। দেখিয়। কুশদহবাসী সকলে ভীত হইয়া 

পলায়ন করিতে লাগিল। সিদ্ধান্তবাগীশ কিন্তু ভীত হইলেন না। সৈম্ত সঙ্জাও 

করিলেন না। সে সামর্থও ছিল না1। প্রতাপাদিত্য সৈম্ত লইয়! যমুনার 

উত্তর পারে শিবির স্থাপন করিলে, সিদ্ধাস্তবাগীশ একাকী ছদ্মবেশে বঙ্গেশরের 

শিবিরে উপস্থিত হইলেন। যোগপ্রভাবে বঙ্গাধিপকে কোন অলৌকিক 

বিষয় দেখাই! তাহাকে যুদ্ধ করিলেন এবং পরে আত্মপরিচয় দিলেন। 

উদারহৃদয় মহারাজ প্রতাপাদ্দিত্য তাহার পদধূলি লইয়! তাহার নিকট ক্ষমা 

চাহিলেন। তাহার অধিকার ত অক্ষুণ্ন রহিলই উপরস্ধ কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। 

কেবল একখানি গ্রাম অর্থাৎ যে স্থানটুকুতে মহারাজের শিবির স্থাপিত 

হইয়াছিল, তাহাই তিনি চাহিয়া লইলেন। কেন না বঙ্গাধিপের নিয়ম ছিল যে 

অপর ব্যক্তির অধিকারে তিনিঃজলগ্রহণ করিতেন ন1। যেস্থানে প্রতাপাদিত্যের 

শিবির সঙ্নিবি্ইট হইয়াছিল অগ্ভাপি সে স্থান প্রতাপপুর নামে খ্যাত। 

এই ঘটনা, একদিকে সিদ্ধান্তবাগীশের অলৌকিক ক্ষমত! ও 'অপর পক্ষে মহারাজ 



২৮ : - কুশদহ । [ অগ্রন্থান্থণ, ১৩৯৬, 

প্রতাপারদিত্যের মহান্ুভবতার সাক্ষ্যদদান করিতেছে । যতদিন প্রতাপপুর গ্রাম 

বর্তমান থাকিবে ততদিন এই ঘটনার স্থতি লোপ হইবে না। এই গ্রাম 
গোবরডাঙ্গ! ষ্টেসন হইতে একমাইল দক্ষিণ পূর্ব যমুনাতীরে অবস্থিত । 

'সিদ্ধাস্তবাগীশ মহাশয়ের সময় হইতে কুশদহ সমাজের পুষ্টিলাভ ঘটে। তিনি 

অনেক ব্রাহ্মণ আনাইয়। এতদঞ্চলে বাস করাইয়াছিলেন। তাহার উত্তর 
পুরুষগণের প্রদত্ত নিফর-ভূমিদানপত্র এখনও অনেকের নিকট আছে এবং 

অনেক ব্রাঙ্গণ অগ্ভাপি সে সকল ভূমি ভোগ করিতেছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 

রায় কুশদহ্স্থ ব্রাহ্মণগণের ভোগ প্রমাণবৃত্তি বাহল রাখিয়াছিলেন মাত্র, নূতন 

করিয়া দান করেন নাই; মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শ্বহস্তলিখিত সনন্দে ইহার 
উল্লেখ আছে। সতা বটে, সিদ্ধান্তবাগীশের বংশধরগণের আর পূর্ববাবস্থা৷ নাই, 

কমলার কৃপায় বঞ্চিত হইয়! তাহার! পূর্ব সম্মান অক্ষু্ন রাখিতে সমর্থ নহেন 

কিন্তু স্থরনাথ বাবুর স্তায় উদারহ্ৃদয় ও অমায়িক ব্যক্তি অবস্থাবিপর্ধযয়েও কখন 

সাধারণের শ্রদ্ধা হারাইবেন না । (ক্রমশঃ ) 
শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 

সং্পঙ্গ | 

মহারাজ বিশ্বানিত্র মৃগয়াসক্ত হইয়। ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠদেবের তপোবন-সন্গিকটে 

উপস্থিত হন্। অকুন্ধতীপতিকে প্রণাম না করিয়া প্রত্যাবর্তন অবৈধ জ্ঞানে, 
তিনি তাহার আশ্রমে গমন করেন। প্রণামান্তে বিদায়ের প্রার্থনা করিলে, 

প্রয়ামণ্ডরু তাহাকে আতিথ্যগ্রহণের আদেশ করাতে, তিনি কুষ্টিতভাবে উত্তর 

করেন, “বহুজন পরিবেষ্টিত হুইর! মৃগয়ায় আসিয়াছি। সর্বাগ্রে একাকী প্রসাদ 

গ্রহণ করিলে আমার মহারাজ নামে কলঙ্ক হইবে”। 

সহ্থাস্তবদনে বশিষ্ঠদেব তাহার সমস্ত লৌককেই আহার করিতে বলায়, 

বিশ্বামিতঅ বিনীতভাবে পুনরায় বলিলেন, "তপন্তাশ্রমের পীড়া উৎপাদন করা 

ও তপন্তার ব্যাঘাত জন্মান মহারাজদিগের কর্তব্য নহে ।” 

“বশিষ্ঠদেব পূর্ব্বৎ শ্মিতবদনে উত্তর করিলেন, পবিশ্বামিতর! মন্থারাজেরা 
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অনুগ্রহ করিয়াই যে তপগ্তার বিদ্ব জন্মান না, ইহা তুমি মনেও করিও ন1। 
হিংসাশুন্ত তপোবনে হিংশ্রক শার্দলও গৃহপালিত মার্জারবৎ শান্ত হইয়৷ থাকে। 
আবার ভগবানের সর্বাভাবশৃন্ত এবং ব্রিতাপনাশী শ্রীচরণ নিয়ত ধ্যান করিয়!, 

যে তপশ্বীগণ কালাতিপাত করেন, তাহাদিগের কি কোন বিপদ বা অভাব 

থাকিতে পারে ? , 

রজোগুণপ্রধান মহারাজের কর্ণে তপোধনের উক্তি সুশ্রাব্য বোধ হইল ন। 
কিন্ত ্বাভাবিক সভাতার অন্করোধে তিনি আতিথ্য স্বীকার করিলেন এবং 

অনতিবিলম্বে দেবছুর্নভ নানাবিধ স্থখাগ্য সামগ্রীর প্রচুর আয়োজন দেখিয়! 

আশ্চধ্যান্বিত হইলেন । 

তৎপরে কামধেনুদর্শন, উৎকৃষ্ট ধেনু বলিয়। তাহাতে রাজাধিকার আছে, 

ইহ! নিবেদন, উক্তধেনগপ্রস্থত দুর্ধর্ষ যোদ্ধুগণের সহিত সমর, বিশ্বীমিত্রপরাজয়, 
বশিষ্ঠের শতপুভ্রনাশ, “ধিকু বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং এইকথ। 

বলিয়! বিশ্বামিত্রের তপস্তারস্ত, পৃথিবীস্থ লোকমাত্রেরই বেশার সংশ্রবে সর্বথ! 

সর্বনাশই হুইক্স1 থাকে, ইহ! স্প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তাহার স্বর্গবেশ্তাসংস্পর্শে 

তপন্তায় ব্যাঘাত, তপঃ প্রভাব পরীক্ষার নিমিত্ত ত্রিশহ্কৃকে স্বর্গ প্রেরণে বিফলযত্ব, 

ব্রহ্ষাগ্রদত্ত রাজবিপদ প্রাপ্তেও মহারাজার ক্ষোভ ও যষ্টিসহত্র বৎসর তপন্তান্তে 

ব্রহ্মার বদন হইতে “মহধি” শব্ধ শ্রবণ, এ সমস্ত বিষয়ই বোধ হয় কাহারও 

অবিদিত নাই। 

বিশ্বামিত্র মহধি হইয়া! পুর্ণকাঁম হুইয়াছেন। মিত্রের নিকট বিষাদ প্রকাশ 

করিলে বিষের হৃদয় সেরূপ আর ভারাক্রান্ত থাকে না। শ্রবণমাত্র মিত্র সে 

বিষাঙ্গের অংশ গ্রহণ করেন । তদ্রপ জয়ে বা আনন্দে সাধারণ মনুষ্য স্থস্থির 

থাকিতে পারে না। সে অনুসন্ধান করিয়া! তাহার পরম শক্রর নিকট তাহ! 

প্রকাশ করে; কারণ উক্ত কথা শ্রবণে শক্র যে পরিমাণ ক্ষুৰ বা বিষণ্ন হয়, 

সেই পরিমাণে জেতার আনন্দ বুদ্ধি হইর়া থাকে ! পরাজর অবধি বিশ্বামিত্র 
বশিষ্ঠকে পরম শত্রু জ্ঞান করিতেন। এ যাট হাজার বৎসরেও তাহার সে 

ভাবের কণ।মাত্রও পরিবর্তন হয় নাই; স্কতরাং তিনি অবিলম্বেই বশিষ্ঠদেবের 

নিকট গমন করিলেন। | | 

. “দুক্ হইঢে তাহাকে দেখিক়! বশিষ্ঠদেব, “এস রাজর্ষি এস+ এতজ্প সম্বোধনে 
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তাহার অভ্র্থন! করিলেন। তিনি সম্পূর্ণ অসস্তোবব্যঞ্জকন্বরে উত্তর. করিলেন, 

“স্বয়ং ব্রহ্ধা আমাকে মহুবি বলিয়াছেন” । 

তচ্ছ বণে সহান্তবদনে বশিষ্ঠদেব বলিলেন, প্পিত সমধিক জ্ঞানী। আমি 

যথাজ্ঞানে তোমাকে রাজধি বলিয়াছি”। | 

বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ সক্রোধে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় তপস্তা আরম্ত 
করিলেন। রজোগুণমিশ্রিত তপঃ প্রভাবে প্রাণিমাত্রই পীড়িত হইয়া থাকে । 

সেই পীড়ানিবারণ মানসেই বিশ্বামিত্রসন্থুখে ব্রহ্ম! বদন হইতে “মহধি” শব্ধ নির্গত 
করিয়াছিলেন। আবার সেই উৎপাত উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্ম সত্ব 

বিশ্বামিত্রের সম্মুখীন হুইয়৷ বললেন, 'আবার কেন? পুর্ণ মনোরথ হুইবার পর 

ত আর তপন্তা করিতে হয় না”। 

বিশ্বামিত্র অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া উত্তর করিলেন, “আপনার পুক্র যে 
আমাকে রাজর্ষি ভিন্ন কিছুতেই মহর্ষি বলিতে চাহেন ন1”। 

ব্রহ্ম! সথান্তবদনে বলিলেন, বৎস! কেকি বলিবে তৎসম্বন্ধে আমি কি 

বলিব? বশিষ্ঠ অন্তায় বলিয়৷ থাকে, সে তাহার ফলভাগী হইবে। তুমি কিন্ত 
পুর্ণকাম হইয়া আর তপন্ত করিও না। আমার নিষেধ অবহেলা! করিলে, তুমি 

পুর্ববতপন্তার ফল হইতে বঞ্চিত হইবে”। | 

বিশ্বামিত্র এ্রহ্মার কথায় বুঝিলেন, তিনি নিঃসন্দিপ্ধরূপেই মহর্ষি হইয়াছেন 

এবং মানসগতিতে পুনরায় বশিষ্ঠের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু বশি্ঠ আবার 

তাহাকে রাজবি বলিয় সম্বোধন করাতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মিথ্যাবাদী 

নিকষ্ই লোকও দণ্ডার--উৎকৃষ্ট লোক রোষ বা অসুয়াবশতঃ সত্যের অপলাপ 

করিলে সমধিক দণ্ডেরই যোগ্য হইয়! থাকে-_-আর বশিষ্ঠের মত তগপন্থী 

বজ্ধবাক্যে অবহেল! করিয়া! খন আমার মর্যযা1 অযথারপে ভঙ্গ করিতে কৃতসন্বল্প 

হইয়াছেন, তখন ধর্ম ব্যবস্থানুসারেই তিনি আমার বধ্য। অতএব অস্ত রাত্রি 

শেষ হুইবার পূর্বেই নিশ্চয়ই আমি তাহার প্রাণনাশ করিব। 
বিশ্বামিত্র সংকলিত কার্য) করিবার মানসে সশস্ত্র হুইয়! নিশীথে বশিষ্ঠের 

লতামগপপার্খে উপস্থিত হইলেন এবং পতিব্রতা অরুন্ধতীকে জাগরিত| দেখ 

তাহার নিদ্রাকর্ষণকাল পর্যস্ত অপেক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। কিছুক্ষণ 

পরেই তিনি গুনিলেন, অকুদ্ধতী ইন্াকুবংশের হিতকারী গতিকে বলিতেছেন, 
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“দেখ, দেখ নাথ? লতাপত্রমধ্য দিয় কি সুন্দর নির্মল চক্্রকিরণ আমাদিগোর 
মণ্ডপে প্রবেশ করিতেছে*। বশিষ্ঠ আবার তদুত্বরে পতি প্রাণ পত্বীকে 

বলিহতছেন? “মুগ্ধে! কলঙ্কী শশীর জ্যোতি কি এরূপ নির্মল ও নয়নানন্দকর 
"হয় 1” সরল! অকুন্ধতী অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, “তাই ত নাথ ৃ আম 

ভুলিয়াছি। আমাকে বলিয়া দেও, একিসের জ্যোতি। বশিষ্ঠ ন্নেহগদ্গদ 
স্বরে বলিলেন, «এ-আমার বিশ্বামিত্রের বষ্টিসহত্রবর্ধব)াপী তপশ্তার জ্যোতি”। 

বশিষ্ঠের কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র অস্থির। তিনি ভাবিতেছেন, “ছা! ধিকৃ 

আমাকে ! আমার তপশ্যাতেও ধিক থাক! আমি ষে বশিষ্ঠের শতপুভ্রহস্ত, 

সেই বশিষ্ঠই আবার তাহার সেই পুক্রদিগের জননী সাক্ষাৎ লক্ষমীন্বরূপা অরুত্ধতী- 

দেবীকে বলিতেছেন, “আমার বিশ্বামিত্রের তপশ্ভার জ্যোতি”। তাহাকেই বধ 

করিবার জন্য আমি এক্ষণে এস্বানে দণ্ডারমান ! জানি না-__এতক্ষণেও আমার 

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্ন শিলাথণ্ডবৎ নিশ্চে্ই হইল না কেন! আমার পাপ হইয়াছে। 

আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি আমার ত্রিশ সহত্র বৎসরের তপস্তার ফল 

পিতৃম বশিষ্ঠদেবকেই দান ;করিয়! পাপমুক্ত হইব। ন! হয় ব্রহ্জা আমাকে 
মহষিপদ হইতে আপাততঃ বঞ্চিত করিবেন-_আমি না হয় আবার প্রব্ূপ দীর্ঘ- 

কালব্যাপী তপন্ত1 করিয়! তাহাকে মহর্ধিত্ব পুনদশান করিতে বাধ্য করিব”। 

দীর্থহুত্রতা কাহাকে বলে, তাহা পে কালের কোন ক্ষত্রিয় সন্তান 

জানিতেন না। বিশ্বামিত্র ত ক্ষভ্রিয়গণাগ্রগণ্য । সুতরাং ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে 

তিনি সেই নিশীথ সময়ে বশিষ্ঠের পদানত হইয়া কাতরবচনে বলিলেন, “শত- 

পুক্রহস্তাকে ঘে মহাত্মা “আমার বলিতে পারেন, সেই তাপসকুলগৌরবকে 
-সেই বশিষ্ঠদেবকে বধ করিতে আমি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম। আমার 

ঘোর পাপ হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া! আমার পরিত্রাণ সাধন করুন। 

পাপমুক্তির আশায় আমি আপনাকে আমার তপন্তার অর্ধাংশ দান করিতে 

কৃতপঙ্কল হইয়াছি। কৃপানিধান ! তাহ গ্রহণ করিতে সম্কুচিত হুইয়৷ আমাকে 

মর্মবেদন! দিবেন না”। 

সম্পূর্ণ স্নেহের সহিত বিশ্বামিত্রের মন্তকে হস্ত প্রদান পূর্বক বশিষ্ঠদেব 
তাহাকে গাত্রোখান করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়! বলিলেন, “বৎস! তোমার 

পাপের প্রায়শ্চিতার্থে আমি অবশ্তই তোমার দান গ্রহণ করিব”। 
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সরুতজ্ঞ হৃদয়ে আনন্দাশ্রুবর্ণ করিতে ক্িতে বিশ্বামিত্র গাত্রোখান 

করিলেন এবং আচমন পূর্বক উক্ত তপন্তাফলদানে উদ্ধত হইয়৷ দেখিলেন, 

বশিষ্ঠদেব অন্যমনন্ক । তিনি কারণ জিজ্ঞান্ হইলে, বশিষ্ঠদেব তাহাকে বলিঃলন, 

"কোন নির্ধন পুরুষ গসম্মানে বা সমাদরে কোন ধনবান্ লোককে কিছু দান' 

করিতে ইচ্ছুক হইলে, সে ধনী তাহা অগ্রাহ্থ করেন ন|। কিন্ত দানগ্রহণের 

পুর্বেই তিনি তদ্বিনিময়ে তাহাকে কি দিবেন, তাহা স্থির করিয়া থাকেন ! 

আমিও তোমাকে দানগ্রহণের পুর্ববে কি দিব, তাহা স্থির করিতেছি! 

অরুতন্ধতীপতির এ কথ শ্রবণে রজোগুণপ্রধান বিশ্বামিত্রের ব্ধনে অভিমানের 

চিহ্ন দেখা দিল। তিনিও অভিমানব্যঞ্জকম্বরে ও বিরক্তিভাবে বলিলেন, 

“কি দিতে ইচ্ছা করেন, তাহ। দিন। অনর্থক বিলম্ব আমার সহ হয় ন।”। 

ন্সিতবদনে বশিষ্ঠদেব উত্তর করিলেন, “আমি বন্ুবিধগুণের অধিকারী বলিস! 

ভাবিতেছি তোমাকে কোন গুণটা দান করিব--অর্থাৎ তোমাতে যে গুণের 
সম্যক অভাব আছে, তাহাই তোমাকে প্রদান করিব এবং তদ্বারায়ই তোমার 
শ্রেয়োলাভ হইবে”। 

কিঞ্চিৎ কর্কশশ্বরেই বিশ্বামিত্র বলিলেন “যদি স্থির কর! হই থাকে, 

তাহ! হইলে সে গুণটা আমাকে দিতে অনর্থক আর বিলম্ব না করিলেই ত. 

ভাল হয়”। 

বশিঠদেব পুনরায় সহান্তে বলিলেন, পা বৎস! তুমি যে গুণের দরিদ্র, 

তা স্থির করিয়াছি ; কিন্তু তাহার কত পরিমাণ তোমার সঙ হুইবে, তাহাই 

স্থির করিতে আমার এত [বিলম্ব হইয়াছে । তোমাতে “সৎসঙ্গ গুণের এককালীন 

অভাব দেখিতেছি। ম্থমের্ুপ্রমাণ সে গুণ আমাতে আছে । অনেক বিবেচনা 

রিক্সা স্থির করিলাম, তাহার তগডুলকণাপ্রমাণ তুমি সহা করিতে পারিবে। 

অতএব এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তোমাকে তাহ! দান করিলাম, তুমি “স্বত্তি শব্দ 
উচ্চারণ করিয়া! তাহ! গ্রহণ কর”। 

বিশ্বামিত্র সহসা "ম্বন্তি” শব্ধ মুখনির্গত করিয়াই সক্রোধে বলিলেন, “আমার 

মহারাজবংশে জন্ম--আমি ক্ষুদ্রপক্ষিযোনিসম্ভুত নহি। আপনার উক্ত তওুল- 

কণাপ্রন্মাণ “সৎসঙ্গ' ব্যঙ্গোক্তি না হইলে, আমার উদ্রপূরণ ত হইবেই না। 
তাহাতে অন্ত কোন প্রকার ফললাভ.আছে কি না, তাহা আপনি অথবা 
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সর্বজ্ঞ ভগবানই জানেন--আমার এ ৬* হাজার বৎসরব্যাপী তপন্তামার্জিত 
বুদ্ধিতেও সে বিষয়ের কিছুমাত্র উপলব্ধি হইতেছে না। আপনি এ সম্বন্ধে কিছু 
ব্যথা! করিতে প্রস্তুত আছেন কি”? 

বশিষ্ঠদেব শ্বাভাবিক গম্ভীরম্বরে বলিলেন, “নিশীথে স্থির মনে ভগবচ্চরণ 

ধ্যান করিতে যে কত আনন্দলাভ হয়, তাহা কিয়দদিনের তপন্তাতেই তুমি 

একনূপ ত অবগত হইয়াছ। সেইজন্য বলি, তুমি ভগবধনৈর নিকট গমনপূর্ব্বক 
এ বিষয়ের ব্যাথা! শ্রবণ কর-_আমি তীহাঁর শ্রীচরণধ্যানে রত হই”। 

বিশ্বামিত্র আর তাহাতে দঘ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, 

প্্রভগবানের একটী নাম ত 'দর্পহারী”। তাহার নিকট ঈর্ষান্বিত হইয়া 

আমাকে বশিষ্ঠের নিন্দা করিতে হইবে না। বশিষ্ঠের অনুরোধ মত সমস্ত কথ! 

বলিলেই ভগবান স্তাহার অহঙ্কারের পরিচয় পাইবেন। তাহা হইলে আমার 

বৈরনির্যাতনেচ্ছা অনায়াসেই সাধিতা হইবে”। 

এতন্দরপ চিন্তা করিতে করিতে বিশ্বামিত্র শ্রীভগবানের সম্মুখীন হইয়া 
প্রণত হইলেন। আনন্দময়ও সানন্দে তাহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে, 

তিনি রসায়ন যুক্ত করিয়া উক্ত সমস্ত ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করিলেন । 
কিন্তু শ্রীভগবান তাহার কথ! শ্রবণ করিতে .করিতে শ্নেহগদ্গদ বচনে বলিলেন, 

“আমার বশিষ্ঠ ত স্ুস্থশরীরে ও সুস্থিরমনে কুশলে আছে” ? 

বিশ্বামিত্র এককালে অবাকৃ। তিনি ভাবিতেছেন, *শালগ্রামের উঠ! বসা 
বুঝা ভার। ম্বপত্বী সত্যভামার দর্পচুর্ণ করিতে পারিলেন, নিজ বাহন গক্ষড়, 

ভক্তপ্রধান সাক্ষাঁৎ কুদ্রাবতার হনুমান চন্দ্র, অধিক কি কনিষ্ঠ শ্রীলক্মণকেও 
কুষ্ঠিত করিতে ক্রটি করেন নাই। আর ত্রিপণ্ড বশিষ্ঠের বেলায় যত জগ্জাল। 

ক্রোধে আমার অঙ্গ জলিক়া! যাইতেছে”। কিন্তু “সামীপ্যাবস্থার, কেমনই 

প্রভাব, এরূপ ক্রোধেও বিশ্বামিত্রের বদনে একটী বাক্যও নিঃম্বরণ হইতেছে না। 
তৎপরে সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিরা তিনি করযোড়ে তও্লকণা প্রমাণ 

সৎসঙ্গের ব্যাখ্যা করিতে অনুনয় করায়, ভগবান বলিলেন, “বিশ্বামিত্র ! তুষি 

জনৈক বুদ্ধিমান লোককে সমভিব্যাহারে লইয়! আইস। বারঘ্বার একই কথা 

নির্বোধকে বুধাইতে হইলে আমার অন্যান্য কার্যের ব্যাঘাত হইয়া থাকে”শ। 

পাঠক মহাশয়গণ! ভগবানের শেষোক্তিতে অভিমানী বিশ্বামিত্রের বনের 

২ 
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অবস্থা আপনারাই ভাবিয়া দেখিবেন। . আমি এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হই যে, 
তিনি আর্ত বদন ও ন্যনে এবং কম্পিত ওষ্ঠাধরে নিবেদন করিলেন, “বুদ্ধিমান 
লোকটার নামোল্লেখ করিয়া দিন। আবার কাহাকে আনিতে কাহাচক 

আনির! বসিব” ! : | 

শ্রীভগবান্ সহান্তবদনে অনন্তদেবকে ভাকিতে বলাতে, বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ 
তাহার-নিকটস্থ হইয়! ব্পিলেন, “ও অনন্তদেব! শীঘ্র আইস, ডগবান্ তোমাকে 

স্মরণ করিয়াছেনশ। | 

- বিনীতভাবে অনস্তদেব উত্তর টির “ভগবানাদিষ্ট পৃথিভার পরিত্যাগ 
করিয় যাই কিরূপে” ? - 

রজোগুণবিশিষ্ট বিশ্বামিত্র প্রতিশ্রুত অর্ধাংশ বাদে বক্রী ৩০ হাজার বৎসরের 

তপন্তর বল নিজদণ্ডে অর্পণপুর্বক তাহা পৃথিতলে সংলগ্ন করিয়া অনস্তদেবকে 

বলিলেন, "তুমি এক্ষণে স্বস্ছন্দে আসিতে পার। আমি পৃথিবী স্থির করিয়া 

দিয়াছি”। 

তাহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে,'তীহার তপন্তার অদ্ধাংশের বলে তিনি ব্রিভূবন 

ধারগ করিতে পারেন; সুতরাং তুচ্ছ পৃথিবীর কথা আর কি ভাবিবেন! কিন্তু 

অনস্তদেবের মত্তক ঈষৎ সঞ্চালনে ধরা অস্থিরা হইতেছেন দেখিয়া, অপমানশস্কায় 

উক্ত বাষ্টিতে তাহার সম্পূর্ণ তপন্তার বল প্রদান করিয়া তিনি ভাবিলেন, “আবার 

না হয় ৩০ হাজার বৎসর তপস্ত। করিয়া বশিষ্ঠকে দান করিব”। কিন্তু তাহাতে ও 

পৃথিবী স্থির রহিল ন1 দেখিয়া, "ধিক তপন্তার বল”, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে 

সে বল উক্ত যষ্টি হইতে আকর্ষণ করিলেন এবং অপমানাশঙ্কানিবারণার্থে সে 

কাণ্ডে বশিষ্টপ্রদত্ত “তণুলকণা প্রমাণ সৎসঙ্গ“বল প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন, 
সর্ধসংহ! সুস্থির। হুইয়াছেন। 

' নিজের অসারতা ও বশিষ্ঠদেবের দেবাতীত ক্ষমতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে 

বিশ্বামিত্র অন্তমনস্কভাবে অনস্তদ্দেবকে অগ্রনর হইতে বলিলেন। অনস্তদেব কারণ 

জিজ্ঞান্ু হইলে, তিনি উত্তর করিলেন “ভগবানের মতে তুমি আমাপেক্ষা, অধিক 
বুদ্ধিমান । “তগ্ুলকণাপ্রমাণ সংসঙ্গের' কত গুণ তাহা তিনি একবারমাত্র 
বলিবেন! তুমি তাহা সম্যকরূপে বুঝি আমার স্থূল বুদ্ধিতে প্রবেশ 

করাইর়।-দিবেশ। রর 
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অনস্তদেব হাস্তবদনে উত্তর করিলেন, “তবে সে ব্যাখ্যা শুনিবার জন্ত ত 

আমার বৈকুঠধাম পধ্যস্ক যাইতে হইবে না। এই ত পৃথিবীধারণেই আপনি 

বুঝিতে পারিতেছেন যে, আপনার ফাটহাজার বৎসরের কঠোর তপন্তার বল 
অপেক্ষ। বশিষ্ঠদেবপ্রদত্ত তঞুলকণা প্রমাণ সতসঙ্গের বল কত অধিক” । 

অনস্তদেবের কথা শ্রবণমাত্র বিশ্বামিত্র অভিমানশূন্ত হইলেন। স্বত্বগুণ- 

প্রভাবে তিনি আপনাকে “তৃণাদ্দপি সুনীচ* মনে করিতে করিতে বশিষ্ঠদেবের 

নিকটে আসিতে লাগিলেন । দুর হইতে তাহাকে দেখিক়াই বশিষ্দেব গাত্রোথান 

করিলেন এবং তাহাকে “মহষি* বলিয়। সম্বোধন করিতে করিতে আলিঙ্গন 

করিবার ইচ্ছায় ছইটী হস্ত বিস্তার করিয়। দণ্ডায়মান হইলেন। 

অলত্র অস্রবিসজ্জন করিতে করিতে বিশ্বামিত্র অতি কুণ্ঠিতভাবে সাষটাঙ্গে 

প্রণতঃ হুইয়৷ বশিষ্ঠদেবের চরণযুগল ধারণ করিলেন এবং সকাতরে বলিতে 

লাগিলেন, প্প্রভো ! এহকালের পর অগ্ভই প্রবুদ্ধ হইয়া স্পষ্টই বুঝিতে 

পারিতেছি যে, আমি কাটান্কীট অপেক্ষা অপদার্থ ও নীচ। কবে লোকে 

আমাকে কৃষ্ণসথা শ্রী অজ্ুনের স্তায় “বাভৎস্ুং বলিষ্কা ভাকিবে! আপনি আমার 

গুরু _-আর এ অধমকে “মহবি+ বলিয়। উপভাঁস করিবেন না”। 

বশিষ্ঠদেব সন্গেহে তাহাকে বলিলেন, “বৎস! ইতিপুর্ববে তুমি কঠোর 

তপস্ত। দ্বারা মহধির সমস্ত গুণই উপাঞ্জন করিয়াছিলে। অভিমানই 

তাহার্দিগকে নিপ্রভ করিয়! রাখিয়াছিল। এক্ষণে অভিনানশূন্ঠ হইয়াছে, আমিও 

তোমাকে “মহধি” বলিয়া! সম্বোধন করিতেছি । আশীর্বাদ করি স্বত্ব গুণের 

আশ্রয়ে তুমি সত্বরই সম্পূর্ণরূপে অহসঙ্কারশুন্ত হইয়া! পরমপদ লাভ কর”। 

কিরুপে বৃদ্ধি করিয়া হীনতেজ জ্বর দূরীভূত করিতে হয়, তাহ! বহুদর্শী 

চিকিৎসকগণই বুঝিতে পারেন। বাক্যাহুতির দ্বারায় অভিমান বৃদ্ধি করিয়! 

কি প্রকারে অহঙ্কারাগ্রি নির্বাপিত করিতে হয়, তাহা বশিষ্ঠদেবের সায় দেবোপম 

যোগী পুরুষগণই স্থির করিতে পারেন। 

শ্রীত্রেলোকানাথ চট্টোপাধ্যায় । 



কুশদহ। [ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬০। 

দুদিনের ধরা । 

কিসের এ হাসি রাশী 

কিসের এ আখি জল? 

ছুদিনের ধরা এ যে 

তৃণাগ্রে শিশির-দল। 

এত অশ্রু এত তাপ 

এত ব্যথা হাহাকার 

হুদিনে ফুরাবে সব 
নিমিষেতে একাকার, 

এ ষে ক্ষুদ্র মরভূমি 

পলকে স্বপন চুর 

প্রভাত-জলদ-রাশী 

দেখিতে দেখিতে দূর। 

আজ যারে হেরিতেছি 

কাল তারে কোথা পাব ! 

আজ যারে ভাল বাসি 

কাল তারে ফেলে যাব! 

হাসিলে শারদ-শশি 

চন্দ্রীকা নাচিলে জলে 

তারক নীলিম ভর! 

ধরণী ছাইলে ফুলে, 

পলকে মাতায়ে প্রাণ 

কোন দুরে চলি যাক়? 

ছদণ্ডের খেল! ভোর 

অতীতে মিলায় কায়। 



২য় নর্র, ২য় সংখ্য। ] ভারতে লোকক্ষয়। 1৩৭ 

মিছা এই ধর! যদি 

মরুমরিচীক।-ভার 

তবে কেন এত অশ্রু 

কেন এত হাহাকার ? 

শ্রীমতী সকুম।রী দেবী। 

ভারতে লোকক্ষয় । 

বহুদিন হইতে বিষম ম্যালেরিয়! জ্বরে বঙ্গদেশে লোকক্ষয়ের আরম্ভ হইয়াছে, 

এখন কিন্তু ভারতের সর্বস্থানেই ইহার আধিপত্য, এই আধিপত্য অন্ুদিন 

ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ম্যালেরিয়ার ক্রমবিকাশের কথা ভাবিয়! দেখিলে মনে 

হয়, শুদ্ধ বঙ্গ বলিয়া নয় সমগ্র ভারত মহাশ্মশানে অচিরে পরিণত হইবে। 

দেশে ডাক্তার কবিরাজ ও অপরাপর চিকিৎসকের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়াছে, 

প্রাগ্ন সর্ধস্থানেই সর্বপ্রকার ওষধ সহজ প্রাপ্য অথচ কিছুতেই কিছু হইতেছে ন। 

কারণ রোগের চিকিৎসা লইয়া লোকে ঘেরূপ ব্যতিব্যস্ত, রোগের নিদান নিয় 

বা নির্ণীত নিদানের উচ্ছেদ সাধনে তাহার সহত্রাংশের একাংশ চেষ্টাও করে ন!। 
শ্রাদ্ধ শান্ত বার্নোর়ারি এবং বিবিধ আমোদ প্রমোদে দেশে প্রভৃত অর্থব্যয় 

হইতেছে কিন্তু পচ! পুকুর ডোবা, প্রবাহশূন্ত শৈবালপুর্ণ খাল বিল নদী একই 

ভাবে বিরাজ করিতেছে । কতশত ধনবানের উচ্চ অষ্রালিক! লোকাভাবে 

ভগ্রন্ত,পরূপে পরিণত হইতেছে, কতশত গণ্যগ্রাম উড় পড়িয়া! যাইতেছে ক্ষমতাশালী ' 

প্রতৃত্বশালী যাহাদের শুদ্ধ কথায়,সামান্ত চেষ্টায় অসাধ্যসাধন হইতে পারে তাহার! 

গ্রামে ম্যালেরিয়া দর্শনে স্ব স্ব প্রাথ লইয়া ভিট! ত্যাগ করেন। আর নিরুপাক়্ 

্রিদ্রগণ জরজালায় ছট্ফট্ করিয়া! মরিতে থাকে । দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকে 
বায়োয়ারির টাদ। দেয়। শ্রাদ্ধ ও কন্ঠ পুত্রের বিবাহাদ্দি উৎসবে কর্জ করিয়াও 

ধুমধাম করে, কিন্তু যাহা! লইর! জগৎ, যাহাতে আমার আমিত্ব, সেই জীবন রক্ষা 

সম্বন্ধে সর্ব নিশ্চেষ্ট। যে দেশে পিতা রুগ্ন দেহে সন্তান উৎপাদন করিতে 

এবং যকৃৎল্লীছোদর পুভ্ররত্বের বিবাহ দিতে ইতস্ততঃ করে না, সে দেশের শিক্ষা 

মুর্খতার নামান্তর মাত্র, সে দেশের বক্তুত! পাগলের চীৎকার, সে দেশের 
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সভাসমিতি উম্মতের সম্মিলন ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে! যাহারা পরম্পর 

মিলিত হইয়া! চিন্তা করিতে জানে না, মিলিত হইয়! কাজ করিতে গেলে 
নিজেরই পুষ্টির দিকে খরদৃষ্টি রাখে তাহার! মরিৰে না তে৷ মরিবে কে? | 

একমাত্র অবরুদ্ধ জলই ম্যালেরিয়ার কারণ নহে, কারণ বিস্তর । এই' 

সমবেত বহু কারণে ভারত ছারেখারে যাইতেছে এবং অভূতপূর্ব বিবিধ নামধেয় 
রোগ আসিয়া ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। ম্যালেরিয়! এবং এই 

সমস্ত নুতন রোগের যত কারণই থাকুক, আমার বিশ্বাস গোবংশ ধ্বংস এবং 

দ্বরিদ্রতাই তৎসর্বাপেক্ষা প্রধান। সভ্যতাবুদ্ধির দ্বারা দেশে গোচারণের স্থান 

নাই। কীচা ঘাসই গ্ররুর পুষ্টিকর খাগ্য, তাহার! সেই খানের অভাবে সামান্ত 

মাত্র আহারে ব! বিচালি ছ্বার৷ উদর পুর্ণ কবিতে বাধ্য হয়। অনেকে অবস্থা- 

বৈগুণ্যে গরু পুধিতেই পারে না। ছুষ্ট অর্থাৎ ক্ষুধাতুর গরুর শাসনের জন্য 
গো-পুলিশ সংস্থাপিত হইয়াছে, এই সমস্ত পুলিশে ছরাচার গরুদিগকে অনশনে 
কক্েদ থাকিতে হয়। এতত্িন্ন প্রত্যহ অসংখ্য বুষগ্গাভী এবং গোবৎস মানুষের 

উদ্দরগহুবরে প্রেরিত হইতেছে । সমগ্র দেশটাতেই গরু মারিবার ফাদ পাতা । 

এদিকে দেশে গরুর সংখ্যা! যত কমিতেছে, লোকের স্বাস্থ্যও সেই পরিমাণে 

ক্ষয় পাইতেছে ; এদেশের লোকের পক্ষে দুগ্ধ এবং দ্বতই প্রধান পুষ্টিকর আহার । 

কিন্ত ইহার পুর্ণ অভাব ঘটিয়াছে। শিশু জলসাগু খাইয়া এবং পূর্ণ বয়স্কের! 

কাচকলাপোড়। খাইয়া কতকাল তিষ্টিতে পারে । এই অনাহার ক্রিষ্ট অপুষ্ট 

শিশুদিগের মধ্যে যাহারা ভাগ্যবশে যৌবন সীমায় উপস্থিত হয়, তাহার পিতা 

মাতার আনীর্বাদে পরিনীত হইয়। পুন্নাম নরকের হন্ত হইতে রক্ষা পায়। এই 
প্রপৌত্র আবার যথা সময়ে বংশ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়। নির্বংশ হওয়! 

হিন্দুদিগের পক্ষে বড়ই মনঃক্ষোভের বিষয় । কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এমন করিয়! 

আর কত দিন চলিবে? তাই মনে হয় ভারতের বিলোপ দুরবর্তী নহে। 

একটু ভাবি! চিন্তিক। মিলিয়৷ মিশিয়া কাজ করিলে সম্পূর্ণ না হউক বনু 

পরিমাণে গরুর অকাল মৃত্যু এবং গোজাতির অবনতির নিবারণ করা যাইতে 

পারে। সর্বত্র গোচরণের প্রশস্ত মক্দান করাই গোরক্ষার সর্বাপেক্ষা সহ 

উপায় । . মিউনিসিপাল আইনের সাহাধ্যে মিউনিসিপালিটার মধ্যে কুক্রাপি ভূমি 

লাভেন্স ব্যাঘাত হইতে- পারে না। তবে কি জান, আমরা স্িউনিনিপাল 
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সত্য লোকের পায়ে যাহাতে কাদ। ন! লাগে ইহাই আমাদের একমাত্র 

কার্ধ্য। এনপ মনে করিলে কখনই কিছু হইবে না। যে মিউনিসিপালিটীর 

মধ্যে পরিষ্কৃত পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই, স্কগাচারণের প্রশস্ত মাঠ নাই, 

লোকেরা জ্বরে, বসন্তে ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে ক্রমাগত মরিতেছে প্রমাণ 

গুনিয়া! বড় মানুষেরা বিপৎকালে জন্মভূমি ছাড়িয়! অন্তর পলায়ন করিতে বাধ্য, 

রাজপুরুষের কেন এমন স্থানে 'গোদের উপর বিষফোড়া” করিয়। 

লোকদিগকে অধিকতর ক্লেশভাগী করেন বুঝিতে পারি না । 

মিউনিসিপালিটার স্তায় মনে করিলে সর্বত্রই গোচারণের মাঠ করা যাইতে 

পারে, কেবল একটু একতার প্রয়োজন। যে স্থানে বারোয়ারির ধূমধাম হয় 

সে গ্থানে গরুচরিবার মাঠও হইতে পারে । ফলকথা, যদি সবংশে বাচিতে 

চাও, অগ্রে গরু রক্ষা কর | প্রচুর পরিমাণে ছুগ্ধ ঘ্বৃত খাইতে পাইলে-রোগের 
বীজান্থ আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। ছুর্বলতাই রোগের কারণ। 
সকলই দেখিয়াছে লোকে একবার জরাক্রান্ত হইলেই পুনঃ পুনঃ জরে পড়িতে 
থাকে, কারণ দৌর্ব্লা ; এই দৌর্কেল্যর হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপা্ন পর্যাপ্ত 
পরিমাণে ত্বৃত দৃ্ধ পান। সন্মিলিত চেষ্টায় যেমন বাঁরোয়ারি হয়, সেইরূপ 
গোচারণের মাঠও হইতে পারে । রেলওয়েও জাহাজ আমাদের ধ্বংশের কারণ 

হইয়! দাড়াইয়াছে। পুর্বে যেখানকার রোগ সেইখানেই থাকিত, ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের লোক বিভিন্ন দ্রব্য আহার করিয়৷ প্রাণ ধারণ করিত, ইদানীং তাহার 

পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন ভারতে ও ইংলগ্ডে চাউল এবং গোধুম প্রায় তুল্য 
মূল্য, ভারত হইতে খাগ্ভের র্থানি হইতেছে বিদেশ হইতে নানাবিধ অশ্রুত- 
পৃব্ব রোগের আমদানী বাড়িতেছে, লোকে একে খাইতে পান না তাহার উপর 

রোগ, কাজেই যম দ্বার যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাঁড়িতেছে উৎপত্তি কমিতেছে । 

কেহ কেহু বলেন আমেরিক। ও ইউরোপেও তো রেলওয়ে ও জাহাজ 

আছে, সেখানে তো৷ লোক ন! খাইয়া মরে না এক স্থানের রোগ সর্বত্র ছড়াইয়! 

পড়ে না? ইহার উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের লোক মানুষ, আর আমরা 

কাগ্ডাকাণ্ড জ্ঞান বিরহিত অক্ষম পশু । তাহার! অন্ত দেশ হইতে শন্ত সম্পত্তি 
স্বদেশে লইয়! যাঁয় এবং বৈজ্ঞানিক কৌশলে বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া স্থুলভ 

মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিদেশের ধন রত্ব হ্বদেশে আমদানি করে। যেখানে 
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খানের ও সম্পদের অভাব নাই, মানুষ মান্থষের মত বলীয়ান ও তেজন্বী, 

তত্রত্য লোক রোগ্নের বীজ পরিপাক করিতে পারে। ভারত নিরন্ন এবং 

দরিদ্র স্থতরাং এখানে যে রোঞ্কের একবার আমদানি হয় তাহ! আর ছাড়িতে 

চায় না। রেলওয়ে জাহাজ বেখানকার জিনিস, সেখানেরই গৌরৰ ও শোভা, “ 

আমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কৃতান্ত। 

অসময়ে আহার ও আহারাস্তেই ছুটাছুটী শীত প্রধান দেশের পক্ষেই শোভা 

পায়, আমাদের পক্ষে বিড়ম্থন। । যাহারা ইংরেজী লেখাপড়া করে বা কোন 

আফিসের চাকর, তাহার অৰিকাংশই অন্ন বা অজীর্ণতা ও তদানুষঙ্গিক বিবিধ 
পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া! কোনরূপে কয়েক দিন বাচিয়া থাকে। “শরীর মাস্তং 

খলু ধর্ম্মসাধনম্ঠ। শরীর না থাকায় কোন কাধ্যেই ইহাদের আন্তরিকতা! 
নাই, ইহারা যাহা কিছু করে, যাহ! কিছু বলে সমুদায়ই সামগ্ছিক উত্তেজন! 

প্রহ্ুত স্থৃতরাং পরিণাম শূন্তগর্ভ | | 

কিন্ত আমরা যতই কেন চিন্তাশৃন্ত ও কর্তব্য বুদ্ধি বিরহিত হই ন! রাঙ্গ- 

পুরুষগণ নিশ্চেষ্ট নহেন, তাহার! দেশের জন্মমৃতযুর তালিকা আমদানি রপ্তানির 

হিসাব, স্বদেশ জাত পন্তের উৎপত্তি ও স্বদেশীয় পঞ্তের বিক্রয় কৌশল আমাদের 

চক্ষের উপর সর্বদাই ধরিয়া রাখিতেছেন। তাহাদের উদ্দেশ্ত তোমরাও 

আমাদের মত হও। কিন্ধ আজ অন্ধ আমরা তাহা দেখি না, তাহাদের ভাব 

ভগী বুঝি না স্ুতর[ং আমাদের মৃত্যু ও হুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তাহাদিগকে অপরাধা 

কর! যায় না, আমর! স্বখাত সলিলে ডুবিয়! মরিতেছি, “তারার অপরাধ কি? 

আবরদা কান্ত মুখোপাধ্যায়, গোবরভাঙগ। ৷ 

£৪খ। 

কত ছঃখ কত যন্ত্রণা সয়ে 

রহিম্নাছি আমি, তোমারে চেয়ে, 

দিনে দিনে যত সহিয়াছি জাল]; 

সেত ছুঃখ নয়, তোমারই প্রেমের মালা। 

শ্ীজানকীনাথ,গুপ্ত। 
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জাতীয় সঙ্গীত। 
পাহাড়িয়া মিশ্র! 

হে ভারত, আজি তোমারি সভায় শুন এ কৰির গান ! 

তোমার চরণে নবীন হুরষে এনেছি পুজার দান ! 
এনেছি মোদের দেহের শকতি, 

এনেছি মোদের মনের ভকতি, 

এনেছি মোদের ধন্মের মতি, এনেছি মোদের প্রাণ ! 

এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্থ তোমারে করিতে দান ! 

কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের, অন্ন নাহিক জুটে ! 

যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে নবীন পর্ণপুটে । 

সমারোহে আজি নাহি প্রয়োজন, 

দীনের এ পুজা দীন আয়োজন, 

চির দারিদ্র্য করিব মোচন চরণের্ ধূল| জুটে ! 

স্থর-ছুর্লভ তোমার প্রসাদ লইব পর্ণপুটে ! 
রাজ! তুমি নহ, হে মহ! তাপস, তুমিই প্রাণের প্রি ! 

ভিক্ষাভৃষণ ফেলিয়। পরিব তোমারি উত্তরীয় ! 

দৈন্তের মাঝে আছে তব ধন, 

মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন, 

তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন, তাই আমাদের দিয়ে! ! 

পরের সজ্জা ফেলিয়৷ পরিব তোমার উত্তরীয়! 

দাও আমার্দের অতন্ন মন্ত্র, অশোক মন্ত্র তব! 

দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র, দাও গে। জীবন নব! 

যে জীবন ছিল তব তপোবনে, 

যে জীবন ছিল তব রাজাসনে, 

মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব । 

মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্রতব? 

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
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হিমালয় ভ্রমণ । (২) 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 

. শিখে» গিরিডি, দেওঘর, বাকিপুর । 

খান্থ জংসন হইতে রাত্রি টার সময় মধুপুর ষ্টেশনে পৌছিলাম। গিরিডির 
ট্রেণ ছাড়িতে অনেক সময্প ছিল। টিকিট করিয়া, মাত্র ১* ছুই পয়স1 রহিল 
এবং তাহাতে দুইবার চা পান করিলাম। রাত্রি অল্প শীতল ছিল। প্রায় ২টার 
পর ট্রেণ ছাড়িল এবং ৪টার পর গিরিডি ট্টেশনে পৌছিলাম। আমি ফাষ্টক্লাস 

ওয়েটিং রূমে কৌচে গুইয়। অল্পক্ষণ নিদ্রা গেলাম । যখন বাহিরে এলাম তখন 

পরিফার প্রাতঃকাল দেখিয়া আনন্দিত হইলাম । 

১*ই আশ্বন বুধবার, প্রাতে গিরিডিতে ব্রাহ্গগণ প্রভাতী কীর্তন করিয়। 

পথে চলিয়াছেন, আমি তাহাতে যোগ দিলাম । প্রাতে এরূপ ভগবানের নাম- 

কীর্ভন বড়ই মধুর লাগিল। 
১২ই শুক্রবার পর্য্যন্ত গিরিডিতে ছিলাম, তখন এখানে ব্রাঙ্মমীজে উৎসব 

ছিল তাহাতে যোগ দিলাম। আমাদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার গণেশচন্র্ 

রক্ষিত মহাশয় অত্ন্ত পীড়িত ছিলেন, তাহার সহিত এই শেষ দেখ হইল। 

তিনিও বলিয়াছিলেন, “যোগীন্দ্র! বোধহয় তোমার সহিত ইহলোৌকে এই শেষ 

দেখা”। আমি এই তিন দিনই গণেশবাবুর বাড়িতে ছিলাম। 

গিরিডি বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান, এখানে অনেক শিক্ষিত সন্ত্রস্ত লোক বাড়ি 

করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মদমাজের লৌকই অধিক। থোল! জায়গায় একটু 

দূরে দূরে এক একটা বাড়ি, দৃশ্তটী বেশ সুন্দর বোধ হইল। বেড়াইবার মাঠ 

বিস্ৃত। এখানে অনেক ব্রাহ্গবন্থু ছিলেন, কিন্তু কাহাকেও আমার পাথেয়র 

কথ! বলিতে হয় নাই । আমি আপাততঃ এখান হইতে দেওথর যাইব শুনিয়। 

শ্রদ্ধেয় রামলাল বাবু বিশেষ সন্তোষ ভাবেই কিঞ্চিৎ পাথেয় দিয়াছিলেন। 

১৩ই আশ্বিন শনিবার প্রত্যুষে যাত্রা করিলাম। ৫-২০ মিনিটে গিরিডি 

হইতে ট্রেণ ছাঁড়িল, কিছুক্ষণ পরে মধুপুর গাড়ি বদলের সময় দেখি, উমেশবাবু ! 

(সিটা কলেজের প্রিন্িপল শ্রদ্ধের উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ) পচম্বা হইতে দেওঘর 

আমিতেছেন, তীাহীর সঙ্গে তীহার বালকপুত্র আনন্দ। হঠাৎ আমাদের এই 
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সম্মিলন বিশেষ আনন্দপ্রদ্ন হইল এবং উমেশ বাবুর সহিত দেওঘরে আমি প্রকাশ 
বাবুর বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। এখানে পারিবারিক উপাসনা! উমেশবাবু 

করিলেন, তাহার সুমিষ্ট উপাসনায় ষোগ দিয়! এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গীত করিয়া 

কয়েকদিন বড়ই উপঞ্কত হইলাম । সেই সময়ে দেগুঘর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব 

উপলক্ষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার ফকির চন্দ্র সাধুখীর বাড়িতে উপাসনা! ছিল। 
সোমবার রাত্রে শ্বর্গী় রাজ নারায়ণ বসু মহ।শয়ের গৃহে তাহার পুর যোগীন্দর- 

নাথের শ্রানদ্ধোপাসনা হইল। খবিপুক্র, যোগীন্দ্রনাথও কৌমার্ধ্য ব্রতধারী খষি 

ও ভক্ত সেবক ছিলেন। রাজ নারায়ণ বস্থ মহাশয়ের কন্তা ও জামাতা শ্রীযুক্ত 

কৃষ্ণ কুমার মিত্র মহাশয় তাহাদের পুত্রকন্তাগণসহ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত 

ছিলেন। উমেশবাবু আচার্য্যের কাধ্য করিলেন। এই পারলৌকিক 

অনুষ্ঠানের সময় আমার মনে ভগবানের অনস্তভাব, ও আমাদের প্রতি তাহার 
অনস্ত করুণার এমন একটা হুনদর স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, যাহ! এখন 

প্রকাশ করা সহজ বোধ হয় না, তবে যতদূর স্মরণ হয়; তাহাতে এইমাত্র বলা 

যায় যে--ভগবান এই জগতে আমাদের মঙ্গল ও সুখ শাস্তির জন্ত কত অসংখ্য 

বিষয় ্ষ্টি করিয়াছেন এবং আমর অনস্তকাঁল ধরিয়। ( ইহ, পরলোকে ) তাহ! 

উপতোগ করিব। তিনি যে অনম্ত করুণাময়, এই ভাব উজ্জ্বল বোধ হইয়াছিল। 

সোমবার রাত্রেই আমর! দেওঘর হইতে রওন হইলাম । উমেশবাবুর সহিত 

আমার অনেক দ্রিনের আলাপ পরিচয়াদি ভাল রকমই ছিল কিন্তু এই তিন দিনের 

সঙ্গগুণে কি যে মহ্চ্চরিত্রের ভাব দান করিলেন, তাহ! আমি কোন কালে 

ভুলিতে পারিৰ না। এমন শাস্ত সুমিষ্ট প্রেমপুর্ণ জীবন বড়ই ছর্লভ। ১৪1১৫ 
বংসরের বালক আনন্দও একখানি ছোটখাট পপ্রয়দর্শন” ছবির মত, 

আমার প্রাণে সেই হইতে জাগরিত হুইয়। রহিয়াছে । আননের পাঠশিক্ষা্দ 
পথে পথেও পিতার নিকট অক্ষু্রভাবে চলিয়াছিল দেখিয়া! ভাবিলাম, 

পঞ্ডিত' পুত্রের শিক্ষা এইরূপে চলিবে না কেন? যাত্রাকালিন উমেশ 

বাবু আমার হাতে আস্তে আস্তে একটী টাকা গু'জিয়া দিতেছেন দেখিয়া, আমি 

প্রথমে তীহার নিকট টাকা লইতে অস্বীকার করিলাম ; কিন্তু তাহার ভাব 

আমাকে পরাস্ত করিল। প্রকাশবাবুও ১২ টাক। দিয়াছিলেন। 

আমরা* বৈস্ভনাথ জংসনে ২টার ময় একস্প্রেস্ টণ ধরিলাম, উমেশবাবু 
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শা খরার পপর ৮ 

চুনার যাইবেন, বোধহয় তাহার ইন্টার ক্লাসের টিকিট ছিল আমি বীঁকিপুরের 

টিকিট করিয়া থার্ডক্লান গাড়িতে উঠিলাম। গাড়িতে অত্যন্ত ভিড় ছিল কিন্ধ 

অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ বসিবার স্থান পাইলাম, এবং ১৬ই মঙ্গলবার প্রাতে 

বার্কপুর পৌছিলাম। 

১৬ই ও ১৭ই ছুইপ্দিন বাঁকিপুর শ্রদ্ধেক্ প্রকাশচন্দত্র রায় মহাশয়ের বাড়ি থাকিয়া 

ডাঞ্তাণ কামিখ্যা বাবু, শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রএন্্র মিত্র, শ্রদ্ধেয় অনৃতলাল গুপ্ত ও ভ্রাত। 

গণেশ প্রসাদ প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা করিলাম। অনেক দিনের 

পর সাক্ষাতে পরম্পরের মধ্যে আনন্দান্থভব হুইল। শ্রীযুক্ত ডাক্তার কামিথ্যা 

বাবু যখন মঙ্গলগঞ্জে ছিলেন, তখন তাহার জোষ্ঠ পুত্রটী নিতান্ত শিশু ছিল; 

সেস্ত্রীলোক কিন্বা পুরুষ মাত্রকেই মা সম্বোধন করিত অর্থাৎ তাহার নিকট 

এ জগত ম! বলিক্নাই বোধ হইত মাত্র। সেই শিশু “নবজীবনকে* বড় 

দেখিয়! স্থথী হইলাম। প্রকাশবাঁবু এ সময় পাহাড়ে গিরাছিলেন, তাহার সম্পকায় 

নাতি, গিরিন্রনাথ বাড়িতে ছিল, ছেলেটা বেশ বুদ্ধিমান ও ন্ট আমার 

কোন কষ্টই হয় নাই। মেয়েদের বোডিং প্রকাশবাবুর স্বর্গীয়! পত্বী অঘোর 

কামিনীর স্থতি জাগ্রত করিয়া রাধিয়াছে। বাড়ির উপাসনাগৃহটা নিতান্ত 

পবিত্র গান্তীধ্যভাবপুর্ণ; অনুরুদ্ধ হইয়া এই গৃহ-দেবালয়ে মেয়েদের লইয়| 

আমাকে হুইদ্দিনই উপাসন। করিতে হইয়াছিল। 

১৮ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার, প্রাতে ভ্রাতা গণেশপ্রসাদের ছাত্রাবাসে 

( বোডিংএ ) আমর! উভয়ে উপাসনা! করি ; উপাসনার কার্য আমাকেই করিতে 

হইয়াছিল বটে, কিন্ত উপাসনার প্রথমে ভ্রাতা গণেশপ্রসাদ একটী সঙ্গীত 

করেন, অন্তাপি সেই সঙ্গীতের কথ! ভুলিতে পাঁরি নাই। যখন যেখানে সেই 

সঙ্গীত করিয়াছি, তাহা বাহার! শুনিয়াছেন প্রায়ই তাহারা তাহাতে তৃপ্ত 

হইয়াছেন। সে সঙ্গীতটী এই ঃ-- 

কীর্তনের অংশবিশেষ । 
(খয়র! ) চল চল ভাই, মার কাছে যাই, 

নাচি গাই প্রেমভরে। 

€( গিয়ে ) অমর ভবনে, দেব দেবী সনে, 

হেরি তারে প্রাণ ভরে। « 
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থাকিব না আর মোরা ইন্ছরিয়গ্রামে, 

যোগবলে প্রবেশিব চিদানন্দ ধামে ? 

(আর রব ন1, রব নাঃ__-দেহ-পুর-বাসে ) 

সেই জন্মস্থান হেথ! অবস্থান, 

কেবল ছুদিনের তরে । ( চল চল ভাই ইত্যাদি) 

মহামিলন সঙ্গীত গাইব সকলে, 

বসে মা আনন্দমন্্ীর শ্রাচরণ তলে, 

(স্বরে স্থর মিলায়ে ) অনস্ত জীবনে 

অনস্তমিলনে, বিহরির লোকাস্তরে”। 

তৎপরে আহার করিয়! ট্েসনে আসিয়৷ ১*-৩৫ ট্ণে বাঁকিপুর ছাড়িলাম। 

(ক্রমশঃ ) 

স্রীশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন । (২) 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর। ) 

ভগবান স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই স্যষ্টি করিয়াছেন। পুরুষের বিচ্তা শিক্ষার 
যেমন প্রয়োজন, স্ত্রীলোকেরও তদনুরূপ আব্্কক। আমি এমন কথা 

বলিতে চাহি না! যে, পুরুষ অর্ধোপার্জনের জন্য যে সকল বিছ্যা শিক্ষা! 

করেন, স্ীলোকেও সেই সমুদয় বিদ্যা শিক্ষা করুন। জ্ঞানার্জনের জন্যই বিদ্যা 

শিক্ষার প্রয়োজন । যাহাতে প্রকৃত জ্ঞান-লাভ হয়, তাহাই স্ত্রীলোকের শিক্ষা 

করা অবশ্ত কর্তব্য । হিন্দুগণ গৌরব করিয়! বলিয়া থাকেন, বিবাহিত না 

হইলে, মানব পূর্ণ-অবস্থ! প্রাপ্ত হয় না। অনুঢ় অবস্থায় মানব অর্ধীঙ্গ থাকে । 

বিশেষতঃ হিন্্র নিকট স্ত্রী বিহারের সামগ্রী নহে; অর্দাঙ্গিনী ও লহধম্মিণী। 

হিশ্বুশান্ত্রে সহধন্মিণীকে তাগ করিয়া কোন ধর্ম্মকার্ধয করিলে তাহা! অপূর্ণ 

থাকিয়া যায় ইহা! উক্ত আছে। সহ্ধর্ষ্িণীকে লইয়৷ যদি ধর্ম্মকার্ধ্য করিতে 

হয়, তাহ! হইলে সর্ধাগ্রে স্ত্রীজাতিকে শিক্ষিত করিতে হইবে । নারীজাতি যদি 

শিক্ষিতা না হয়েন, তাহ! হইলে মানব পূর্ণ অবশ্থ! প্রাপ্ত হইতে পারে না) 

কেন না, আর্ধাঙ্গ অনুন্নত থাকিলে, অপর অর্ধাঙ্গ পুষ্টিলাভ করিতে অক্ষম হয় । 
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স্থতরাং মানব পুর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইল না। শিক্ষা ব্যতীত ধর্মভাবেরও উন্মেষ 

হয় না। বিদ্ত। ধর্মের একটী প্রধান সহায়। শিক্ষা না হইয়া ধর্মভাব উন্মীলিত 

হইলে, উহার আর উৎকর্ষতা লাভ হয় না; বরং কোন কোন স্থলে উহার 

খারা নানাবিধ কুফল উৎপন্ন হইঙ়্া থাকে। ভগবান কি? তাহার উপাসনাই ' 

বাকি? এবং তাহার উপাসনায় 'মানবের প্রয়োজন কি? ইত্যাদি বিষয় 

জ্ঞাত হইতে ন। পারিলে যে তাহার! কুসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন তাহাতে আর 

বিচিত্র কি? প্রকৃত সুশিক্ষা অভাবে, তাহ।রা অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়। 

ও অধর্্মে নিরত হইয়া অমুল্য মনুষ্যজীবন বুথ! নষ্ট করেন, ইহা কি কম 

£খের বিষয় ! 

(ক্রমশঃ ) 

শ্রীহুর্যযকাস্ত মিশ্র, চাতর1। 

স্থানীয় সতবাদ। 
বিগত ২র! অগ্রহায়ণ, খাঁটুর। নিবাসী মঙ্গলগঞ্জের জমিদার স্বীয় লক্ষ্ণচন্দ্র 

আশ মহাশয়ের দৌহিত্রী ও স্থুবিখ্যাত ডাক্তার কর্ণেল আর, এল, দত্ত ( রসিক 

লাল দত্ত ) মহাশয়ের পৌত্রী, কুমারী আশালতার সহিত বীকিপুরের ডাক্তার 

পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জোষ্ঠ পুত্র আরার সিভিল হাসপাতালের 

ডাক্তার শ্মান্ করুণাকুমার চট্টোপাধ্য।য়ের শুভ বিবাহ ৩৭নং থিয়েটার রোডস্ 

ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে । ভগবানের কৃপায় পাত্র পাত্রীর জীবনে ধম্মভাব 

প্রস্ফুটিত হুইয়! ব্রাহ্ম পরিবারের আদর্শ উজ্জল হউক, ইহাই আমাদের কামন!। 

আমরা অতীব ছঃখের সহিত প্রকাশ করিতোছ যে, গোবরভাঙ্গ। নিবাসী 

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় দেওয়ানজী মহাশয় আর ইহলোকে নাই। 

তিনি অনেকদিন হইতে তগ্রশরীরে সংসারের নান! পরীক্ষা ভোগ করিয়া, অনুযুন 

৬৫ বৎনর বয়সে বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ নিমোনির। রোগে ইহলোক পরিত্যাগ 
করিক়াছেন। তিনি যেরূপ বিচক্ষণ তন্দ্রপ শান্ত নিরীহ-দ্বতাব-সম্পূক্ন ছিলেন, 



২ বর্ষ, ২ সংখ্যা । ] স্থানীয় সংবাদ । 018৭ 
জপ 

জমিদারী বিভাগে কার্য করিয়া! এমন শান্তভাব রক্ষা! কর!, এ তাহার ম্বাভাবিক 
জীবনেরই ফল। গোবরডাঙ্গ! জমিদার বাবুদের ষ্টেটে তিনি যৌবনকাল হইতে 
কাধ্যরস্ত করিয়া চিরদিন সসম্মানে কাটাইয়াছিলেন। যদ্দিও মধ্যে অল্লদিন 
"এ কর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে টাচল প্রভৃতি ষ্রেটে অল্পদিন কার্ধ্য 
করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে আবার সেই পূর্ব পদেই প্রতিষ্ঠিত হইক্লাছিলেন, কিন্তু 
আর অধিককাল তাহাকে পৃথিবীর দাসত্ব করিতে হইল ন1। তাহার জীবন 
আর একটা স্বাভাবিক সত্তাব ছিল। তিনি অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎদল ছিলেন, 
ঘেমত তীহ্থার চিরাম্থরক্ত ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবাবুর শ্রদ্ধা-ভক্তি জোষ্ঠের গ্রতি 

কোনদিন বিচলিত হয় নাই, তেমনি তিনিও সংসারে নানাবিধ স্বার্থের সংঘর্ষ 

সত্বেও চিরদিন ভ্রাতার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ এবং প্রকাতা রক্ষা করিয়াছিলেন। 
কেবল সহোদর ভ্রাতার প্রতি নহে, পুরন্দরবাবুর মৃত্যুতেও তিনি সহোদরের 
স্তায় কাতর ছিলেন। যাহা হউক ঈশ্বর কৃপায় তিনি উভয় পক্ষের পুর, 

কণ্তা, পৌল্র, দৌহিত্র, দৌহিত্রী প্রভৃতি ধাহাদিগকে ইহলোকে রাখিয় 
গেলেন, তাহার! তাহার এ সকল সদগণের অধিকারী হউন, এবং ভগবান 
পরলোকগত আত্মাকে তাহার শাস্তিক্রোড়ে স্থানদান করুন। 

বিতগ ১৪ই অগ্রহায়ণের বনগ্রামের সহযোগী প্পল্লীবার্তায়* জনৈক পত্র প্রেরক 

লিখিয়াছেন,_-“গোবরডাঙ্গ! ইংরাজী বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল নহে। বর্তমান 

সময়ে কুশদহ সমাজে অনেক কৃতবিদ্ক উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এই বিস্তালয়ের ছাত্র । 

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা সকলেই এই বিগ্যালয়ের উন্নতি দর্শনে উদাসীন। 

কেবলমাত্র গোঁবরডাঙ্গার বাবুদের রূপার উপর নির্ভর করিয়াই এই বিদ্যালয় 

চলিতেছে । ইহার উপর যদি দেশের কৃতবিদ্ত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পতিত হয়, তবে 
অচিরাৎ এই বিগ্ভালয়ের উন্নতি সাধন হুইবে। আশা করি সাধারণে এ বিষয় 

ত্ববান হইবেন*। পত্রপ্রেরক মহাশয় কথাটা উল্লেখ করিয়! ভালই করিয়াছেন, 
কিন্ত আমাদের ধারণার, তাহার "আশ! করি সাধারণে এ বিষয়ে বত্ববান হইবেন” 

এই মস্তব্যটী, উপ্ট1 বলা হইয়াছে ! কারণ অগ্রে বাবুদের এমন কিছু যত্ববান 



৪৮ কুশদহ। [ অগ্রহায়ণ, ১৩১৩। 

হওয়া আবশ্ীক, যাহাতে স্কুলের প্রতি সাধারণে যত্ববান হন। নতুবা আপন 

হইতে দেশের লোক বত্রবান হইবেন তাহার বড় সম্ভাবনা লাই। বড়বাবু 

ইচ্ছা! করিলে দেশের কৃতবিস্ত উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটা “ক্কুলকমিটা” গঠন 
করিয়া, যোগ্য ব্যক্তিগণের উপর ভিন্ন ভিন্ন কাধ্যের ভার দিয়|, বৎসর বৎসর 

স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ, ছেলেদের উৎসাহজনক নানাবিধ উপায় গ্রহণ 

এবং নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা, এবম্বিধ উপায় দ্বার৷ শীপ্রই স্কুলের উন্নতি করিতে 

পারেন। অবশ্ত এ প্রকার করিতে হইলে আগ্ও অর্থের আবশ্তক ? বড়বাবু 

একটু চেষ্টা করিলে যাহ! হইতে পারে, আর কাহার দ্বার! তাহা হয় না, কিন্ত 
সেরূপ মতি ও সে মন কোথায়? বহুদিন পূর্বে যখন শক্তিকণ্ঠবাবু হেড-মাষ্টার 

ছিজ্গেন, তখন একবার স্কুলের মুখ ফিরিয়াছিল, সেবার ৪টা ছেলেই প্রথম বিভাগে 

পাস হইয়াছিল। ম্ঙ্গলগঞ্জ মিদন হুইতে ছেলেদের মেডেল দেওয়া হইয়াছিল। 
বর্তমান বাবুদের কথ] ছাড়িয়া দিয়া যুবক বাবুদের কথা ভাবিলেও মনে হয় 

তাহারাও যে দেশের কাজ করিবেন এমন লক্ষণ ত দেখ! যায় ন1। 

দ্বিতীয় বর্ষ “কুশদহ*র উন্নতি দর্শনে অনেকে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া 

কুশদহের স্থায়ীত্ব কামনাহ্চক পত্রাদি লিখিতেছেন। এরূপ কামন! অধিকাংশের 

মনে হইলে সচ্ছন্দে কাগজথানি পরিচালিত হওয়1 কিছুই অসম্ভব নহে। 

আমর এবার যে সকল নুতন গ্রাহকের নামে কুশদহ পাঠাইতেছি, তাহ। 

সকলেই গ্রহণ করিতেছেন, ইহাতে আমরা বুঝিতেছি, তাহার! গ্রাহক হইলেন ; 

অন্যথা অনিচ্ছা! থাকিলে একটু জানাইবেন। অগ্রিম টাদাম্বতঃপ্রবৃত্ হইয়া পাঠ।”ন 

সকলের পক্ষে ঘটে না, এজন্য 'আমরা পর পর ভিঃ, পী, করিতে চাই, আশাকরি 

ভিঃ, পী, ফেরত দিয়া আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। তবে, 

ীশ্বরকৃপায় এই সামান্ত চাদ! দানে যাহাদের কষ্ট নাই, তাহারা মণি-অর্ডারে 

পাঠাইলেই ভাল হয়। নতুবা মাসিক ২৯-২ ৩০-২ বায় নির্বাহ আমর! কিরূপে 

করিব? 

কিপার সস সা 
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২ তা আন ০ তল | - চ রর রা 

খাটুরা গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয় 

সম্বলিত ধণ্ম, সমাজ ও 
বিবিধ বিষয়ক 

মাসিক পত্র ও সমালোচন । 

দাস যোগীন্দ্রনাথ কু সম্পাদিত। 

কুশদহ-কাধ্যালয় 

২৮১ স্থৃকিয়াস্্রীট কলিকাতা । ূ 

সপভদসসসি অল রঙ 

 বাধিক টাদা অভ্রিম ১০ মাত্র। প্রতি সংখ্যা নগদ মূল্য /৫ পয়সা । 



এই মন্মের একটী ইংরাজী প্রবাদ, 

মাছে, প্রথম দর্শনে কোন লোকের 

উপর যে ধারণ! জন্মে তাহার পহিড 

তাহার মুখক্ীর বিশেষ সম্বন্ধ... আছে। 

সুন্দর, মািিত মুখব্ডরী সর্বত্র, সকল 

সময় ও সকলেরই পক্ষে বাঞ্চনীয় । 
. 

সুন্দর কেশের জন্য মুখ শ্রী অনেক 

পরিমাণে বদ্দিত হয় । 
৯ 1 রঃ 
রি 4 কুন্তলীন নিয়মিত ব্যবহার করিলে 
র্ রং ১০5০, 17 ৩ রঃ 

কেশ স্ত্রী ও স্থন্দর হয়। 

স্থতরাং কুন্তলীন মুখশ্রী। বর্ধনে 

সহায়তা করে । ্ 

কুন্তলীনে কেশের ও হকের 

সৌন্দর্ধয সাপক উপাদান পুর্ণ মাত্রায় 

আছে। 

এইচ বন্দু, পারফিউমার, 
দেলখোস হাউস, বৌবাজার 

কলিকাতা । 



পি ন্ 

কী রর ৃ 

২য় বর্ষ। পৌষ ১৩১৬ । ৩য় সংখ্যা । 

সঙীত। 
বেহাগ ।--আড়া। 

তোমারি করুণায়, নাথ সকলি হইতে পারে। 

অলজ্ঘ পর্বত সম বিদ্ব বাঁধা যায় দূরে। 

অবিশ্বাসীর অস্তর, স্কৃচিত নিরস্তর, 

তোমায় না করে নির্ভর, সর্বদা ভাবিয়া মরে। 

তৃমি মঙ্গল-নিদান, করিছ মঙ্গল বিধান, 

তবে কেন বৃথা মরি, ফলাফল চিন্তা করে। 

ধন্ত তোমার করুণা, পাপীকেও করে না ঘ্বণা, 

নির্ধিশেষে সমভাবে, স্বে আলিঙ্গন করে ॥ 

শাস্স সকলন। 

১। চো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন দেবা অধি বিশ্বে নিষেছুঃ | 

যস্তম্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি ঘ ইন্তদ্িদ্ুস্ত ইমে সমাসতে ॥ 

খকবেদ মং ১। অং ২২। মু ১৬৪। খা ৩৯। 

ধাহাতে সমুদায় দেবগণ অধিবাস করিতেছেন, সেই আকাশম্বরূপ অক্ষর 

পরব্রন্দে ধক সকল স্থিতি করে। যেব্যক্তি ত্কাহাকে না জানিল, সে খকৃছারা 

কি করিবে? যাহার! তাহাকে জানেন তাহারা আত্মস্বক্ূপে অবস্থিত হন। 

২। প্রণস্ প্রাণমূত চক্ষুষশ্চক্ষুরূত 

 শ্রোত্রস্ঠ শ্রোত্রমন্নম্তান্নং মনসো যে মনোবিছুঃ 

তে নিচিকুর্ণব্রদ্ম পুরাণমগ্জ্যং মনসৈবাস্তব্যম্ ॥ 
যজ্জুর্বেদ, প্রপাং ১৪। অধ্যানস ৭। প্রাং ২। য২১। 



৫৪ কুশ্দহ। [ পৌষ, ১৩১৬। 

বাহার তাহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শোত্র, অন্নের অন্ন ও 
মনের মন বলিয়! জানেন; তাহারাই সেই পুরাতন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রন্মকে নিশ্চন্ন 
জানেন। কেবল মনের দারাই তিনি গ্রাহা হয়েন। 

৩। অকামো৷ ধীরো৷ অস্থৃতঃ সয়ন্তুং রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোন2। 

তমেব বিদ্বান ন বিভায় মৃত্যোবাত্মানং ধীরমমরং যুবানম্ । 
অথর্ববেদ ১০ ৮। ৪৪। 

সেই পরমাস্মা কামনাপরিশৃন্ত, বিকারবিরহিত, অমৃত, বয়স, নিজ আনন্দে 
নিজে পরিতৃপ্ত, কিছুতেই ন্যুন নহেন, অবিকারী অমর শ্রেষ্ঠ সেই পরমাস্মাকে 

জানিয়! মনুষ্য আর মৃত্যুকে ভয় করে. ন1। | 

৪1 অপরা৷ খথেদোৌধজুর্বেদঃ সামবেদে- 

দথববেদঃ শিক্ষা কল্লো ব্যাকরণং 

নিরুক্তং ছন্দো! জ্যো(তিষমিতি | 

অথ পরা যথা তদক্ষরম ধিগম্যতে 

মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১। ৫। 

খগ্ে, যজজুর্বেদ, সাঁমবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, নিরুত্ত, 

ছন্দঃ, জ্যোতিষ, এ সমুদ্রায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যাহা ঘারা সেই অবিনাশী পুরুষকে 

সানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বি্ভা । 

৫। ঈশাবাশ্যমিদং সর্ববং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ । 

তেন ত্যক্তেন ভুপ্জীথা ম৷ গৃধঃ কম্যচিদ্ধানম্ ॥ 

| ঈশোপনিষৎ। ১। 

এই ব্রচ্গাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ তৎসমুদ্রায়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত 

রহিয়াছে । বিষয়লালমা পরিত্যাগ করিয়া ভোগ কর; কাহার ধনে লোভ 

করিও না। 

৬। নাহং মন্যে সুবেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চ। 

যোনস্তছেদ তথ্বেদ, নে ন বেদেতি বেদ চ॥ 
তলবকারোপনিষৎ্।। ১* 



২ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা । | কুশদহ । 0১ 

আমি ব্রহ্ষকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না; আমি ব্রহ্মকে 

যেনা জানি এমনও নহে, এই বাক্যের মন্ন যিনি াগাদিনা মধ্যে জানেন, 

তিনিই তাহাকে জানেন। 

৭1 অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাতাশ্য জন্তোনিহিতো গুহায়াম্। 
তমক্রুতুঃ পশ্যতি বীতশোক! ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ 

কঠোপনিষতৎ। ২। ২*। 

পরমাস্মা বুষ্ষ্ম হইতেও সুক্ষ, এবং মহৎ হইতেও মহৎ। তিনি প্রাণিগণের 

হৃদয়ে বাস করেন। বিগতশোক নিষ্কাম ব্যক্তি সেই ইন্দ্রিয়াতীত বিধাতা 
ও তাহার মহিমাকে তাহারই প্রসাদে দর্শন করেন। 

৮। নায়মাতা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা আ্ুতেন। 

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্তৈষ আত্মা বৃথুতে তনুংস্বাম্ ॥ 
কঠ ২। ২৩। 

অনেক উদ্ধম বচন দ্বারা বা! মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বার এই 

পরমাত্মীকে লাভ কর! যাঁর না। যে সাধক তীহাকে প্রার্থনা করে সেই 

তাহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্ধানে আত্মম্বরূপ প্রকাশ 

করেন। (ক্রমশঃ ১ 

কুশদহ । (২) 

ইছাপুর ও চৌবেড়িয়া । 

৮ [6 2,601 2৮91 66100002506 0007 91101 02.117)9, ৃ 

1957 002 ৮/17705 106109/ (111 010০5 172৬০ ৮/2,15210150 068618১+ 

ূ ( 5191555199815 ) 

"উত্থান ও পতন" জগতের নিয়ম । যে মিশর, রোম, গ্রীস একসময়ে 

উন্নতির পরাকাষ্ঠ! দেখাইয়াছিল আজ তাহ! কোথায় ? যে আধ্যগণ বিস্কায়, 

বুদ্ধিতে ও রণকৌশলে এক সময়ে সমগ্র জগতের বিন্য় উৎপাদন করিয়াছিল 



৫ কুশধহ। ? পৌষ, ১৩১৬ 

আজ তাহাদের সে সমস্ত কীন্তি অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 
বখন সবই সেই নিম্নমের অধীন তখন একট! সামান্ত কুশদহ সে নিয়মের অধীন 

হইবে না কেন? যেমন প্রবল ঝটিকাঁর পর প্রকৃতি শাস্তমৃত্তি ধারণ করেন, 

সেইরূপ “কুশদহ” বঙ্দেশের মধ্যে উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া এক্ষণে অবনতির 

নিম্ন স্তরে সমাসীন হইয়াছে । কুশদহের অবনতির কার্প কি? যতদিন কুশদহ 

মধ্য প্রবাহিতা যমুনানদী খরস্রোতা ছিপ ততদিন ইহার অবনতির কোন 

লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বমুনানদীর অবনতির সহিত যে কুশদহের 

অবনতি ইহ! অনেকে স্বীকার করিবেন। 
 কুশদহ পুর্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে ইহার অধিকাংশ 

যশোহর ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত, অল্প অংশ নদীয়ার মধ্যে অবস্থিত । এ 

প্রদ্দেশের মধ্য কোন পাহাড় নাই। প্রাকৃতিক দৃশ্ঠে ইহা একটী স্থুজল! 

স্থফল। শ্তামল শশ্তক্ষেত্র বলিয়। প্রতীয়মান হয় । ইহার মধ্ো নদী, বিল, খাল, 

জঙ্গল প্রভৃতি সমস্তই আছে। নদীর মধ্যে যমুন। নদীই প্রধান। ইহ পূর্ববঙ্গ 
কেেলওয়ে কীচড়াপাড়ার নিকট ভাগিরথী হইতে বহির্গত হইয়। বাগের খালের 

মধ্যদিয়। ক্রমাগত পূর্ববসুখী হইয়া, সোনাখালি, বীরুই, চৌবেড়িয়া, সাতবেড়িয়া, 

জলেশ্বর, গাইঘাটা, মাটিকো মরা, শ্রীপুর, নাইগাছি, মল্লিকপুর, বালিয়ানী, গৈপুর, 

গোবরডাঙ্গ, গয়েশপুর, ঘোষপুর ও চারঘাটের নিম্ন দিয় চারঘাটের কিছু পূর্ে 

ইছামতীর দছিত মিলিত হইয়াছে । কুশদহের অনেকগুলি গ্রামই ইহার তীরে 

অবস্থিত। ইহার সহিত আরও ছুইটী নদী মিলিতা হইয়াছে-_-একটী টেংরার খাল 

অপরটা চালুন্দিয়া। টেংরার খাল আজও বর্তমান কিন্তু চালুন্দিয়।৷ একেবারে মজিয়া 

গিয়াছে । ইহার স্থানে স্থানে বিল ও খালে পরিণত হইয়া রহিয়াছে । শুন 

যায় পুর্বে ইহা অত্যন্ত প্রশস্ত নদী ছিল। ইহ| দিয়া অনেক বড় বড় নৌকাদি 

গমমাগমন করিত। এই চালুন্দিয়ার গর্ভে পুফরিণী খনন করিবার. সময়ে 
অনেকে বড় বড় নৌকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইম়্াছেন। 

কুশদহের মধ্যে ইছাপুর একটা প্রাচীন স্থান। ইছাপুরেরঃপ্রাচীন ইতিহাস 
পাওয়া বড়ই কঠিন । অনেকে অনুমান:করেন ইছাপুরের প্রাতংস্মরনীয় ৮ রাঘৰ 

সিদ্ধাস্তবাগীশের সময় হইতে ইহার উন্নতি। রাঘব সিন্ধান্তবাগীশের পূর্বে 
ইছাপুরের কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাই ন! বলিয়! আমাদের এরূপ' ধারণ! । - 



এ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। ] কুশদহ। ০৫৩ 

১৫৭৫ খুঃ অবে বাঙ্গার লুবাদার দাউদ খা মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 

হইলে যখন দিল্লীর প্রধান সেনাপতি তোঁডরমল্ল উক্ত বিদ্রোহ দমনের জন্ত 
প্রেরিত হন তখন চতুর্ধেষ্টিত ছুর্গের (আধুনিক চৌবেড়িয়) কারস্থ রাঁজা 

" সমর শেখর দোর্দগুপ্রতাপে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন; ঠিক সেই সময়ে 

ইছাপুরে নগেন্্রনাথ রায় চৌধুরী নামে একজন সামান্ত জমীণার ছিলেন। 

ইহাদিগের পর জলেশ্বরের রাজ! কাশীনাথ রায়ের নাম পাওয়া যায়। কাশীনাথ 

ক্লায়ের নিকট সিদ্ধান্তবাগীশ একজন সামান্ত কর্মচারীরূপে থাকিতেন। রাজা 

কাশীনাথের মৃত্যুর পর সিদ্ধান্তবাগীশ একজন বিখ্যাত যোগ-সিদ্ধ পুরুষ বলিয়! 

খ্যাত হন। বঙ্গের শেষবীর যশোহরের মহারাজা! প্রতাপাদিত্য সিদ্ধানস্তবাদীশের 

অলৌকিক কার্ষে তাহাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। আবার বঙ্গের 

স্ুবাদার মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করি) 

দিলীনগরীতে লইয়া যাইতেছিলেন তখন ইছাপুরের নিকট শিবির সন্গিবিষ্ট 

করিয়া! অবস্থান কালে নিজ অদ্ভুত ক্ষমতাবলে মানপিংহের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া- 
ছিলেন এবং তাহারই বলে সিদ্ধান্তবাগ্বীশ ভারতের দ্বিতীয় অধীশ্বর সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের দরবারে সম্মানিত হুইয়াছিলেন। বাঘব পিঞ্ধাস্তবাগীশ ইছাপুরের 

চৌধুরী বংশের আদি পুরুষ। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ, আদিশূর রাজার যজ্ে 
আনীত কান্তকুজবাপী দক্ষের সম্তান। ইহার সবিশেষ পরিচয় গৈপুর নিবাসী 

মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুশদহের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় দিয়াছেন। 

চৌবেড়িয়া যমুনানদীর উপরেই অবস্থিত। যখন সমরশেখর চৌবেড়িয়ায় 

রাজত্ব করিতেন সেই সময়ে ও তৎপুর্ব্বে ইহার নাম চতুর্বেষ্টিত হূর্গ ছিল। 

তৎপরে ইহার নাম সংক্ষেপ করিয়া চৌবেড়িয়া হইয়াছে । অনেকে অন্থমান 

করেন যমুনা নদী ইহার প্রায় চারিদিকে বেষ্টিত বলিয়া ইহার নাম চৌবেড়িয়া 
হইয়াছে। চৌবেড়িয়! স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম স্থান। ইহার পিতার নাম 

কালাা মিত্র। ১৮৩১ খৃঃ অব ইহার জন্ম ও ১৮৭৩ খৃঃ অবে মৃত্যু হয়। 

ইনি শৈশবে গ্রামা পাঠশালায় লেখ। পড় শিখিতে আরম্ভ করিয়া পরে হুগলা 

কলেজে ও অবশেষে কলিকাতার হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপ্ত করেন। ছাত্র- 

ভীবনে ইনি উত্রুষ্ট বালক বলিয়া! পরিগণিত ছিলেন এবং ছাত্রবৃত্তি পুরস্কারাদি ও 

প্রাপ্ত হন» 



৫৪ কিশধহ। [ পৌষ, ১৩২৬ 

১৮৫৫ থৃঃ অন্দে দীনবন্ধু বিস্ালয় পরিত্যাগ করিয়া ডাক বিভাগের কার্ধ্যে 

প্রবিষ্ট হন। এবং অতি অল্প কাল মধ্যে শ্রমশীলতা ও বুদ্ধিমতার পরিচয় প্রদান 

করিয়! ১৫০২ টাক বেতনে ভাঁক বিভাগের অন্ততম স্থপারিন্টেন্ডেন্ট পদে 

নিযুক্ত হন। ইহার কার্য; দক্ষতায় সন্তষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাকে পরায় 

বাহাছুর” উপাধি প্রদান করেন। 

ছাত্রাবস্থা হইতে দীনবন্ধু বাঙ্গাণা কবিতা রচন। করিতেন। তাৎকাপিক 

প্রমিদ্ধ প্রভাকর সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত ইহার বিশেষ পরিচয় 
ছিল। ইনি মধ্যে মধ্যে কবিত| লিখিয়া ঞভাকর” পত্রে প্রকাশ করিতেন। 
১৭৩০ শ্রীঃ অন্দে দীনবন্ধু “নালদর্পণ” নাটক রচন। করেন। এই নাটক মহাত্ম! 

লঙ. সাহেব ইংরাজীতে অনুবাদ করায় দেশ মধো হুলস্ুল পড়িয়া! যায়। ইহার 
জন্য লঙ সাহেবের কারাদণ্ড পধ্যস্ত হয়। নীলকর দিগের অত্যাচার এই 

"নীলদর্পণের” জন্ত অনেক কমিয়! যায়। প্নবীন-তপন্থিনী, “সধবার একাদশী” 

“লীলাবতী” প্রভৃতি নাটক এবং “জামাইবারিক” প্রভাতি প্রহসন ও দ্বাদশ 

কবিতা” এবং *গ্গুরধনী কাব্য” নানক পদ্যগ্রন্থ রচনা! করেন। ইহার রচন। 
ললিত ও মনোহর । হাস্তরসে দীনবন্ধুর সমকক্ষ বঙ্গতাবার লেখক দ্িগের মধ্যে 

নাই বলিলেও হয়। কুশদহ দীনবন্ধুর জন্য সম্মানিত। 

ভ্ীপঞ্খানন চট্টোপাধ্যায় | 
ভূতপুর্বব “প্রভা” সম্পাদক । 

সত্য পরিত্যাগে ভারতের পতন । 

বহুকাল পুর্বে গ্রীসাধিপতি-দ্বিগবিজয়ী আলেকজান্দার দি গ্রেট ভারত 
অয় করিতে আসিয়াছিলেন। পুরুরাজের সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। পুরু 
পরাজিত হইয়াছিলেন। সৈন্য সামশ্ুবিহীন পুরুরাজ বিনয়ী আলেকজান্দারের 
সম্মুখে নীত হইলে নির্ভিক ও অক্ষুদ্ধচিত্তে, বিজরীর সন্মুথে মৌন হইয়! রহিলেন। 
আলেকজান্দার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজস্ন 

স্বীকার করেন কিনা। “না” এই উত্তর পাইয়! গ্রীসাঁধিপতি প্রশ্ন করেন, 



প্র ব্য, ৩য় লংখ্য। ] সত্য পরিত্যাগে--ভারতের পতন । 5৫৫ 

«আপনার “না” বলিবার কারণ কি।” পুরু উত্তর করিয়াছিলেন, *“টসম্ত সংখা। 

অপেক্ষাকৃত অল্প থাকাতে আমি এক্ষণে সৈম্ত শূগ্ত হইয়াছি ; কিন্তু তাহাধিগের 

মধ্যে কেহই এরূপ নিবীর্ধয ছিল ন! যে প্রাণ ভয়ে তাহাকে সমরক্ষেত্র হইতে 

পলায়ন করিতে হয়। ফলতঃ শক্রপক্ষীক্ন দ্বিগুণ সৈন্দিগকে সমন সদন দেখাইয়। 

আমার সৈশ্ঠ দঙ্ছ স্বর্গের প্রশস্ত সোপানে আরোহণ করিয়াছে । আমি এক্ষণ 

পর্য্যস্ত জীবিত; কিন্তু পৃষ্ঠ প্রদর্শন কুলক্রমাগত আচরণের বিরুদ্ধ বলিয্নাই-_ 

যবনজেতা--ক্ষভ্রিয় বীরকে দেখিতে পাইতেছেন। যগ্পি ঘন্দ যুদ্ধে তাহার 

অভিরুচি হয়,--তাহা হইলেই যবন ও ক্ষত্রিয় শোণিতের প্রভেদ কি-_-আমি 

তাহ। যবনবীরকে বুঝাইয়! দিবার যত্ব করিতে পাগ্রি।” 

ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে উভয়েই একইরূপ অস্ত্রে সুশোভিত হইলেন। মানসিক 

ও দৈহিক বলে এবং অস্ত্র সথগালনে বোধ হয় উভয়েরই সমান নৈপুন্ত ছিল; 

কারণ তাহ! ন। হইলে বাগবুদ্ধের দ্বারা ক্রোধ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইত। যাহ! 

হউক এযুদ্ধে আলেকজান্বারেরই পরাজয় হইয়াছিল। গ্রীসরাজ-কুলতিলক 
ইহার পর আর ভারত অধিকার করিতে যত্বু করেন নাই। তাহার মহানুভবতার 
জাজল্/মান প্রমাণ এহ যে তিনি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন, “যদিও গৃহ- 

বিবাদে এক্ষণে ভারতের ক্ষাত্রয় সম্তান অবসন্ন, তত্রাচ কেহ যেন মনে কখন 

ন। ভাবেন যে ক্ষভ্রিয় বীর বীধ্য হীন। আমি ইহাও না লাখিয়্া থাকিতে পারি- 

তেছি ম! যে বিশেষ অনুসন্ধানেও আমি বা আমার অনুচরবর্শের মধ্যে কেহই 
একজন ইতর হিন্দুকেও নিথ্যা কথ! ধলতে শুনিলাম না ।” 

বহু বখনর পরে চান দেশের সুবিখ্যাত ও সুযোগ্য পরদেশ ভ্রমণকারী 

ভারতব্ষে দ্বাদশ বৎসর অবাস্থতির পর স্পঞ্টাক্ষরে 1ণথিয় গিয়াছেন, এ ম্বর্ণ- 

প্রন্থতির সনাতন ধর্মাবলঘ্বিদগের মধ্যে কেহই কখন মিথ্য। কথা বলে না। 

প্রমাণ শ্বরূপ তিন অনেক কথাহ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে নিন্ললিখিত বাপারটি 

বোধ হন মন্থষ্য মাত্রেরই হৃদয় পুলকিত করে। 

চীন মহোদয় এক দিবস কোন ভারতব্ষীয় বিচারপতির নিকট উপবিষ্ট হইয়া 

বিচার শ্রবণ ও পদ্ধতি দর্শন করিতেছিলেন। জনৈক ইতর লোকের উপর 

আঁভযোগ হইল। পরিফাররূপে প্রমাণ হইলে প্রাণবধই তাহার দোষের সমুচিত 

দণ্ড। বিচারপতির সন্ুথধে সে আনীত হইল। তিনি তাহাকে পরিক্কাররূপে 
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বুঝাইয়! দিলেন যে, ষগ্পি সে উক্ত দোষ স্বীকার করে, তাহা! হইলে তাহার 

প্রাণদণ্ড হইবে। অতিশয় কাতর ভাবে ও করযোড়ে সে নিবেদন করিল যে, 

সে তাহার শোক সম্তপ্তা বৃদ্ধা জননীর এক মাত্র অবলম্বন। বিচারপতি বিষণ্ন 

ভাবে বলিলেন, যে দোষ অস্বীকার করিলেই তাহার নিষ্কৃতির সম্পূর্ণ সম্ভীবন ; 

কারণ তাঁহার উক্ত বৃদ্ধা জননী ভিন্ন তাহার উক্ত অপরাধের অন্ত সাক্ষী 

ছিল না। দোষী ইতর লোক কাঁদিয়া আকুল, সে বলিতে পারিল না যেসে 

সেকুকপ্্মকরে নাই। তাহাকে অন্তরিত করা হইল। সাক্ষীক্ূপে তাহার 

জননী আহুত হুইয়। কিছুতেই বলিতে পারিল ন1| যে তাহার একমান্র পুত্র সে 

দোষের কাধ্য করে নাই! বিচারপতি বুদ্ধাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, 

এ মকর্দমায় অন্য সাক্গী ছিল না । তাহার সন্তান নির্দোষী এই কথাটি মাত্র 

সে একবার তাহার মুখ নির্গত করিলেই তাহার পুত্রকে লইয়৷ অক্ষুব্ধচিত্তে গৃহে 
গমন করিতে পারে। কিন্তু চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে ভাসাইতে বৃদ্ধা 
পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, “আমার অব দোষে বাছা যে সে দোষ 

করিয়াছে”। 

হিন্দু সম্তানগণ ! একবার ভাবিয়! দেখ,__হিন্দুত্ব কি ছিল, আর এখনই, 

ব! হইয়াছে কি? 
ভারতের অধঃপতনের পরিণাম, তাহাতে মুসলমান অধিকার স্থাপন । ছক 

সাত শত বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইলে--ইংরাজাধিকার আরম্ভ হয়। 

রাজ বিপ্লবে বা পরিবর্তনে থে বিশৃঙ্খল। ঘটিয়! থাকে তাহ! দূরীভূত হইলে, অর্থাৎ 

প্রায় শত বৎসর পুর্বে লৌকমনোমুগ্ধকর ও আপামর সাধারণকে শিক্ষা প্রদ 

কথকতা, চিরন্মরণীয় শ্রশ্রীগদাধর শিরোমণি মহাশয় এই বঙ্গদেশেই সুপ্রকাশ 

করেন। তাহার এ কার্তি বোধ হয় চিরকালই জগতে অত্যাশ্চর্ধ্য ব্যাপার 

বলিয়। ঘোষিত হইবে; কারণ এরূপ প্রথা অন্ত কোন দেশে কখন ছিল না-- 

নাই এবং হইবে বলিয়াও অনুমান করা যায় না। যখন শিরোমণি মহাশয়ের 

যশে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি এক দিবস অপরাহে কোন 

পথিক বিশ্রাম-বিপণি সম্মুখে বাহক দিগের বিশ্রামার্থে শিবিকা রক্ষা 

করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই কোন স্থবেশ সম্পন্ন 

ভর্জলোককে তাহার নিকট আগমন করিতে দেখিয়! শিবিকা হইতে 
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বহির্গত হন এবং সে আগন্তককে নত শির দেখি তাহার সহিত কথোপকথন 

আরম্ভ করেন। আগন্তকও শিবিকাতেই গমনাগমন করেন, ইহ! জ্ঞাত হইয়া 

শিরোমণি মহাঁশয় বিবেচনার সহিতই তাহার সহিত কথাবার্তী কহিতেছিলেন, 

কিছুক্ষণ পরে উক্ত ভদ্রলোক প্রশ্ব করিলেন প্কপণের ধন কাহার প্রাপা।” 

সহাম্ত বদনে শাস্ত্রের বচন প্রকাশ করিয়৷ শিরোমণি মহাশয় উত্তর করিলেন 

“তস্কর, রাজা ও অগ্নি, কূপণের ধন অধিকার করিয়া থাকেন। একত্রিভৃত 

হইয়া আমিলে প্রত্যেকেই উক্ত ধনের 'তৃতীাংশ পাইয়া থাকেন, কিন্তু যদি 
তিনজনের মধ্যে কেহ অনাগত থাকেন, তাহা হইলে অপর ছুই জন উক্তধন 

সমানাংশে গ্রহণ করেন। যদ্যাপি ত্র তিন জনের মধ্যে একজন মাত্র আগমন 

করেন তাহা হইলে উক্ত ধনে তাহাঁরই সম্পূর্ণ মধিকার হইয়। থাকে”। এ 

ব্যবস্থায় উক্ত ভদ্রলোক অতিশয় পুলকিত হইস্না শিরোমণি মহাশয়ের গুণ 

ব্যাথ্যায় তাহাকে আপ্যাঞ্িত করিয়া তুলিলেন। কিছুক্ষণ পরে ্বগৃহে 

প্রত্যাবর্তনের জন্ত ভদ্রলোকটি করযোড়ে শিরোমণি মহাশয়কফে অনুরোধ 

করিলেন। বিশেষ লভ্যের প্রত্যাশায় শিরোমণি মহাশয় কোন ধনী লোকের 

আলয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেছিলেন; সেই জন্ত তিনি সে সময়ে উক্ত 
ভদ্রলোকের অনুরোধ রক্ষ/ করিতে পারিবেন না বলায়, ভদ্রলোকটি তাহাকে 

জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, তাহার কত টাক সঞ্চিত হইয়াছে ও উক্ত ধনী লোকের 

নিকট তিনি কত টাক! প্রাপ্তির আশ! করেন। সহাশ্তবদনে শিরোমণি 

মহাশয়ের উত্তর হইল--“আপনার কল্যাণে পঞ্চলক্ষাধিপতি হুইয়াছি এবং যে 

স্থানে গমনে উদ্যত হইয়াছি সেখানেও পঞ্চদশ সহজের নান লভ্যের প্রত্যাশা 
করিনা”। করযোড়ে ভদ্রলোক বলিলেন, “আপনি বহুগুণের আধার। 

সেই জন্ত আপনাকে নিঃস্ব করিবার প্রধত্ব যুক্তিও ধর্ম বিরুদ্ধ! আপনি ষে 

পঞ্চদশ সহ মুদ্রার প্রত্যাশা! করিতেছেন, তাহাতে একজন ভদ্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণের 

জীবিক1 নির্বাহের কষ্ট থাকিতে" পারেনা । এদিকে আবার সে ধন এক্ষণ 

পর্যযস্ত আপনার করায়ত্ব হয় নাই; সুতরাং তাহাতে অন্ত কাহার অধিকার 
উপস্থিত হইয়াছে বলধা যা না।. কিন্ত অঙ্টুগ্রহ করিয়া আপনি যে পঞ্চলক্ষ 
মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাঠে আমার সম্পূর্ণ অধিকার 'মআাছে, কারণ 
এক্ষণ পর্ধ্স্ত কাজ! বা অগ্নি সে ধনের গ্রন্ত উপস্থিত হন নাই।. আমি তস্কর 
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এবং আপনি ক্ুপণ। আমার নাম রঘুনাথ। আপনি আপনার বিমাতার 

'ভরণপোধণ করেন ন। বলিষা কূপণের মধ্যে গণ্য । পণ্ডিত হইয়া আপনি 

কখনই ধর্ম বিগহিত কর্ম করিবেন না, ইহা স্থির জানিয়াই আমি অন্থরোধ 

করিতেছি, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে আমার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক আমার 
অধিকার আমাকে অর্গণ করিয়াই আপনি পুনরায় ধন উপাজ্জনে বহির্গত 

হইবেন। যদ্দি অতঃপর কৃপণত। পরিত্যাগ না করেন, তাহ! হইলে উক্ত পঞ্চদশ 

সহজ মুদ্রারও হিসাব আমাকে পরে দিলেই হইবে । 
শিরোমণি মহাশয়ের বদন শুফ ও নয়ন স্থির। কিন্ত তিনি রঘুনাথের 

যুক্তি সঙ্গত ও শাস্ত্র-সম্মত কথায় ছ্িরুক্তি করিলেন না। মৌন হইয়াই তিনি 

শিবিকায় প্রবেশ করিলেন এবং তাহার বাহকগণ গুরু কাধ্যানহুরোধ অনুমান 

করিয়াই সত্বরপদে তাহার গৃহের সম্মুখদ্বারে তাহাকে উপস্থিত করিল। বহির্গত 

হুইয়াই রঘুনাথের বিনীত ভাব দর্শন ও মধুর বচন শ্রবণ করিতে করিতে তিনি 
গৃহপ্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সঞ্চিত ধন বহন করিয়া বহির্ববাটিতে 
আগমন পূর্বক তিনি ন্যুনপক্ষে পঞ্চবিংশতি বিভীষিকাপ্রদ বদন নয়নগোচর 
করিলেন এবং ভাবিলেন তগ্করদিগের কি সুন্দর কাধ্যতৎপরতা। কথঞ্চিং 

স্স্থ হইয়। তিনি রঘুনাথকে কহিলেন, “তন্করপ্রবর ! যে কথকতা প্রসাদে 

আমি এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে তোমাদিগকে 

সেই কথকতা শ্রবণ করাইয়া তোমার করে এই সংগৃহীত অর্থ অর্পণ করি*। 

এ সময়ে এ সামান্ত অনুরোধ রক্ষা করিতে রঘুনাথ অসম্মত হইলেন না; 

কারণ তখন পধ্যস্ক যামিনীর প্রথম প্রহর অতিবাহিত হয় নাই। ছুই প্রহরের 
পরও অন্য কার্ধ্য সম্পাদিত হইতে পারিবে ইহ! স্থির বুঝিফ্জাই রুনাথ অস্ুচরবর্গকে 
স্থরমন কথকতা শ্রবণের আদেশ করিলেন! যখন শিরোমণি মহাশয় নিবৃত্ত 

হইলেন, তখন পরদিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে । স্বদলবলে অবাক 

হইয়া রঘুনাথ করযোড় করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে শিরোমণি মহাশয়কে 

প্রণাম করিয়া কহিলেন, “আপনার আশ্চর্য শক্তি। আমার অন্ুচরবর্গ হৃদয়- 
শুন্ত এবং তাহাদিগকে একরূপ লৌহ ব৷ প্রস্তরমুর্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
আপনার কথাদ্ন প্রস্তর দ্রবীভূত ও লৌহ জলবৎ তরল হইয়াছে। আপনার 
বঞ্চিত ধন আপনার প্রায়শ্চিতার্থে আমি গ্রহণ করিলাম কিন্ত আপনার মর্যাদা 
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রক্ষার্থে আমি তাহা আবার আপনার শ্রপাদপদ্মে অর্গণ করিতেছি। অস্ত 

হইতে বিমাত৷ প্রতিপালনে পরাম্মুখ হইবেন না। পরছুঃখ মোচন যেন 
আপনার ব্রত হয়। আর যেন কপণতাকলঙ্ক আপনার নিষ্বলঙ্ক যশশশী স্পর্শ 

ন! করে এবং আমাকে যেন আর আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে 
না হয়” । 

শিরোমণি মহাশয় ছুইটি হস্ত উত্তোলন পূর্বক গলদশ্র বিসর্জন করিতে 
করিতে গদ গদ ভাবে কহিলেন, প্রনূনাথ! কালপ্রভাবে যদ্দি বঙ্গদেশবাসির 

হৃদয়ে তস্কর প্রবৃত্তি প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহারা যেন তোমার মত তম্থর 

হয়। বাল্সিকী তঙ্কর ছিলেন, পরে তিনি আদি কবি হইয়া! জগতের গুরু 
হইয়্াছেন। আমার মনে হয় তুমি তীহারই অন্ুগ্রহকণাসম্ভৃত। তুমি আমার 
গুরু হইলে । আজি হইতে আমার পাপনিরত্তির ভার তোমারই উপর রক্ষা 

করিলাম । আমাকে দেখিও। 

জ্বীত্রেলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
সে 

জাতীয় সঙ্গীত। 
ভৈরবী--কাওয়ালী | 

জাগ জাগ খবষিবংশধরগণ। 

হের হেরঙুহের:সবে মেলিয়া নয়ন ॥ 

সামধ কুশ লয্মেপ্রকরে,কর:গুরুর সন্ধ।ন, 

লতি মনোমত গুরু, পূজ দিয়ে মন প্রাণ। 

লভ আত্মজ্ঞান সবে, হে অমুতের সম্তান, 

পুর্ণ” মোর! “শক্তিধর” সবে বুঝহ সন্ধান । 

এ দারিদ্র্য মালিম্ত মোদের, মাত্র আবরণ, 

নর ভশ্মাবৃত বহিঃধুলামাখা মণি সমান । 

শ্রীবস্কুবিহারী পাল ! 



৬০. কুশদহ। [.[ পৌষ, ১৩১৬। 

_ পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি । 
(১০ 

গত এক শতাবীর মধ্যে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে কত উন্নতি হইয়াছে 
তাহ বল। যায় না । ইহার উন্নতির জন্ত কত কত মহাম্ম। তাহাদের দেহ মন 

সমর্পণ. করিঞ্জাছেন। এই বিজ্ঞানের উপর এখন প্রত্যেক স্ত্রশিক্ষিত এবং 

চিন্তাণীল ব্যক্তির দৃষ্টি পড়িয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে মৃত্যুর হার 

হাজারে ৮* ছিল; এখন তথায় মৃত্যুর হার তাহার পঞ্চমাংশেরও কম। 

প্রসবাগারের সংস্করণ ও প্রসবচিকিৎসাঁর ক্রমোন্ততিতে পুর্বাপেক্ষা প্রহ্থুতির 

স্ৃত্যুসংখ্য। অনেক কমিয়াছে। এক বসম্ত রোগের অত্যাচারে কত কত গ্রাম 

পল্লী জনশূন্ত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেবভাগে মহাত্মা জেনার বসন্ত 

নিবারক টীক1 আবিষ্ষার করিয়। নিজ নাম চিরশ্রণীয় করিয়াছেন। এখন 

আমর! এ টাক দ্বারা বসন্ত রোগ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ 

হইতেছি। সম্প্রতি পণ্ডিত হাপ্কিনের ওলাওঠা৷ নিবারক টীকা! লইয়৷ যেরূপ 
পরীক্ষা! চলিতেছে তাহ যদি সফল হয় তাঁহ। হইলে আমরা শীঘ্রই আনাদের দেশ 

হইতে ওলউঠাভীতি'ও দূর করিতে সমর্থ হইব। উক্ত মহাত্মা ওলাউঠ৷ বিষ ক্ষীণ 

করিয়া লইয়া! উদরের পার্খে দুইবার হাইপোডামিকরূপে প্রয়োগ করেন। 

প্রথম বিষ প্রয়োগের পর দেহের উত্তীপ কিছু বৃদ্ধি হয়, শিরঃগীড়া এবং প্রয়োগ- 

্ানে অল্প বেদন1 ও স্ফীতি দৃষ্ট হয়। কাহার কাহার কয়েক দিবস পর্য্স্ত 
উদরাময় হইয়! থাকে । যষ্ঠ দিবসে বিষের অপেক্ষাকৃত উগ্রতর দ্রব্য দ্বিতীয়বার 

প্রবিষ্ট করান হয় । এ সময়েও শরীরের তাপ পুনরায় কিছু বৃদ্ধি হপ্প, স্থানীক 

বেদন! প্রকাশ পায় কিন্ত স্ফীত দৃষ্ট হয়না। প্র বেদনা তিন দিবসের অধিক 

থাকে না। উদরাময় বা কোন প্রকার পরিপাক বিকার উপস্থিত হুয় ন! এবং 

সচরাচর ২৮ ঘণ্টার মধ্যে অনুস্থাবস্থা তিরোহিত হয় । 
এনাটমি ব1! শারীরতত্বের কথ চিন্তা করিলে কতই নুতন তত্বের আবিষ্কার 

হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। যখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবচ্ার আরম্ত হয় নাই 
তখন স্থপ্রসিদ্ধ হার্ডি রক্তসঞ্চালন প্রণালীর আবিষ্কার করেন। সে সময়ে 

তিনি মনে করিতেন রক্ত ধমনী হইতে একেবারে শিরার প্রবাহিত হয় । কিছু 
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দিন পরে মহাত্মা ম্যাল্পিঘি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্যাপিলারি সার্কলেশন 

আবিফার করিলেন। এখন আনরা প্রত্যেক শারীরযস্ত্রের হুক্মতত্বও বলিতে 

অপারক নহি। 

*. অন্ত্র-চিকিৎসার দিন ধিন যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে । অল্প দিন পুর্ববও 

বিজ্ঞ বিচক্ষণ অন্ত্র-চিকিৎসকগণ ওভেরিয়ান বা ইউটারাইন্ টিউমার উৎপাটন 

করিতে তীত্ত হইতেন। এক্ষণে বীজাধুবনাশ প্রণালীর (417015০901০ 

€:০9607০06) সাহায্যে নব্য চিকিৎসকগণ পধ্যন্ত নির্বিঘ্নে উদরের অভ্যন্তরে 

অস্ত্রচালনা কারতেছেন। ১৮৩০ সালে ডাক্তার জেনস্ সিম্সন্ ক্লোরফরম্ 

আবিফার করেন। তদবধি বুহৎ অন্ত্রচিকিৎসার় রোগীর কোন ক্লেশই নাই 
বললে চলে। ক্লোরফর্মের আঘ্রাণ প্রয়োগ করিলে রোগী নিদ্রিত অবস্থায় 

স্থিরভাবে পড়িয়। থাকে । সুতরাং অতি কঠিন .অন্ত্রচিকিৎসাও অনায়াসে 
সম্পন্ন হয়। এভিন্ন অস্ত্র হইবার পর অস্ত্রের জাল! অল্প অগ্কভব হয় এবং 

রক্তপাতও কম হয়। সন্ধষিবিচ্যুতি সংস্থাপন, মুক্রাশয়স্থ অশ্নরী প্রভৃতি 

শ-াকাদি দ্বার) পরীক্ষাকরণ, আবদ্ধ অন্তরবূদ্ধি :মুক্তকরণ ইত্যাদিতে রোগীকে 

ক্লোরফর্মের আপ্রাণে অচেতন করিয়া এখন অনায়াসেই কাধ্যসিদ্ধি হয়। 

পূর্ববকালে উত্তপ্ত লৌহশলাকা অন্ত্রাহত স্থানে সংলগ্র করিয়! ক্ষত আরোগ্যের 

চেষ্টা করা হইত। তখনকার রোগীর ক্রেশ মনে করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত 

হয়। বায়ুস্থ জীবাণু (138000112. 0৫)10) সংযোগে ক্ষত বিকৃত হয়। ষে 

পর্যযস্ত উহার কত স্পনাকরে সে পর্যন্ত তাহাতে পুযোৎপত্তি হয় না। 

এই মতের পরিপোষক হইয়! মহামতি লিভার মহোদয় তাহার জগদিখ্যাত 

পচননিবারণী চিকিৎগাপ্রণালী আবিক্ষার করেন। কার্বলিক এমি নামক 

জীবাণুনাশক ওষধ এ মহাত্মাই আবিষ্কার করেন। তৎপরে পারক্লোরাইভ, 
লোসন প্রভৃতি অনেকানেক জীবাণুনাশক ওষ্ধ বাহির হইয়াছে । বর্তমান 

সময়ে ক্ষতের কোন চিকিৎসা আবশ্তক হয় না। যাহাতে ক্ষতে এর সকল 

জীবাণু আদে প্রবেশ করিতে না পারে অথবা যে সকল জীবাণু প্রবিষ্ট হইয়াছে 
তাহার ধ্বংসগ্ডাণ্ত হয় তাহা করাই সকল চিকিৎসকের উদ্দেশ্য । 

কিছুকাল পুর্বে ইউরোপীয় চিকিৎসকের! প্রদাহের নাম শুনিলেই শিরা 
ভেদ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করাইতেন। কিন্তু এখন এরূপ চিকিৎসা পরিত্যক্ত 
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হইয়াছে । কারণ দেখ! যায় রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা ন! করিয়া 

রক্তমোক্ষণ করিলে উপকারের পরিবর্ডে অপকারই হইস্সা থাকে । তৎকালে 
জ্বর প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক পীড়াতেই চিকিৎসকেরা জলৌক প্রয়োগ করিতেন । 

এইজন্) বিলাতে ডাক্তারদিগের অপর একটি নাম ছিল লীচ্ (1.০ )! 

(ক্রমশঃ ) 

জ্রীন্বরেক্জ্রনাথ ভট্টাচার্য । গোবরভাঙ্গ!। 

হিসাঁলয় ভ্রমণ | (৩) 
( পূর্ধ গ্রকাশিতের পর ) 

পথে,- গয়া, কাশী। 

বেল! প্রায় ৩টার সময় গয়ায় পৌছিলাম। চন্দ্রবাবুর সহিত পূর্বের আলাঁপ 
পরিচয় ছিল না বণিয়! একটু কেমন মনে হইল, কিন্তু তাহার বাসায় আসিয়া, 

তাহার সহিত আলাপ করিয়৷ যাহ! মনে হইয়াছিল, তাহা “ডায়েরীতে” এইরূপ 

লেখা ছিল,_-প্প্রবীন, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার. শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্গবন্ধু চন্দ্রকান্ত 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে মনে আশ্চর্য 

ভাব হইল, যেন তীহার সঙ্গে পূর্বেও আলাপ পণ্চিয় ছিল, সন্কেচ ভাব চলিয়! 
গেল, সর্বত্রই যেন মায়ের কোল মনে হইতে লাগিল” । গয়ায় আসিয়া আশ্চর্ধ্য 

রকমের আনন্দে, প্রাণ উৎসাহিত হইল, কেন জানি না। 

১৯শে আশি্িন শুক্রবার প্রাতের কাধ্যাদী সমাগ করিয়! *বিষু-পাদ মন্দির” 

দেখিতে বাহির হইলাম। বেল! অনুমান ৯টার পর তথাষ উপস্থিত হইর়! 

বোধ হয় ১২ট| পধ্যস্ত ছিলাম। বিষুণপাদ মন্দিরে গিয়া প্রাণে কেমন একরকম 

ব্যাকুলত। উপস্থিত হইল, কিছুক্ষণ বসিয়া কার্দিলাম, কেন কীদিলাম ঠিক যেন 

তাহার কারণ জানি না; পিতৃপুক্রুষ এবং আত্মীয় স্বজনগণক়ে স্মরণ হইতে 

লাগিল। আবার মনে হুইল, 'গৌরচন্দ্র এইথানে কি দেখে কেঁদে আকুল 

হয়ে ছিলেন। বিস্বৃত মন্দির প্রাঙ্গনের একদিকে অপেক্ষাকৃত ' নির্জন 
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বেলতলায় বসিয়া কিছুক্ষণ উপাসন। প্রার্থনা! করিলাম। তৎপরে কিছুক্ষণ 

ষদৃচ্ছা মতে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে, এক স্থানে দেখিলাম, শত শত 

নরনারী পিতৃ পুরুষগণের উদ্দেশ্তে পিগুদান করিতেছে, পাগাগণ মন্ত্র 

বলাইতেছে $ ইহাতে আমার মনে হইল, ইহারা সাক্ষ্যাত ভাবে ভগবানের নিকট 

পিতৃলোকের জন্ত প্রার্থনা ও শ্রদ্ধ!-তক্তি প্রকাশ করিতে জানে না, বলিয়াই 
পপাণ্ডা'রা যা বলাইতেছে তাহাই বলিতেছে, তাহার অর্থ ও অনেকে বুঝে না, 
তবে বিশ্বাস এমনি বস্ত যে এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া কত ক্লেশ ও অর্থব্যয় 

করিয়া এইরূপে তৃপ্ত হইতেছে, কিন্ত অদ্ধ বিশ্বাসে চরিত্র গঠন হয় না। 

বৈকালে রামশীলা প্রেতশীলা, ফান্তনদী 'ও তাহার পুল ইত্যাদি দেখিলাম । 
২*শে শনিবার অতি প্রত্যুষে “বুদ্ধগঞ্পা+ দেখিতে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে 

€ টা পয়সা মাত্র ছিল। হাটিয়া৭ মাইল পথ যাইতে হইবে। কতক দূর 
গিয়া পুরাতন জুতা পায়ে বড়ই লাগিতে আরস্ত হইল। তাহাতে চলিতে কট 

হইতে লাগিল। একটু পরে, পশ্চাতে একখানি অশ্ব শকটের শব গুনিতে 
পাইলাম, যখন তাহ! নিকটে আসিল ত্বখন দেখিলাম তাহাতে প্রিয় সত্যেজ্্ 
বাবু (ডাপ্তার সত্যেন্ত্রনাথ সেন) ও তাহার ভাগিনেয়,-- গৌরীবাবুর পুজ 

শ্রীমান্ হরিগ্রসাদ ;) তাহার আমাকে গাড়িতে তুলিয়া লইলেন। বুদ্ধগয়ায় 

পৌছিতে আমাদের নট! বাজিয়া গেল। প্রকাণ্ড বুদ্ধ-মদ্দির ও দীর্থ বুদ্ধ মূর্তি, 
এবং বোধি-দ্রম, একে একে সমস্ত দেখা হইল 7; বোধিদ্রম অর্থাৎ যে বটবুক্ষ মুলে 

বপিয়৷ বুদ্ধদেব ভজন-সাধন করিয়াছিলেন, তাহ। ধার! বাহিক রূপে রক্ষা করা 

হইতেছে, বর্তমান বৃক্ষ বৃহৎ না হইলেও শোন! যায় ইহাও সেই আদি বৃক্ষের 
ংশধর। চীন হইতে আনিত একটী কাচের বুদ্ধমুর্তি ও মহস্তের বাড়ির সম্মুখ 

পর্য্যন্ত দেখিয়া আমর! ফিরিয়! আদিবাঁর উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। প্রথমে 

আমার সঙ্কল্প ছিল যে সমস্ত দিন বুদ্ধগয়ায় থাকিয়া অপরাহে বাসায় ফিরিব, 

কিন্ত তাহা না করিয়া সত্যেন বাবুর গাড়িতে আসিয়! গায় স্তাংট। বাবাজীর 

আশ্রমে যাইবার জন্ত পথে নামিলাম। বেল! হখন বোধ হয় ১১-৩০ হইবে। 

আশ্রমের নিকটস্থ পুকুরে স্নান করিয়া কাপড় শুকাইয়৷ লইয়া! আশ্রমে গেলাম । 
'আশ্রমটী অতি মনোরম, ব্রহ্মষোনী পাহাড়ের পাদদেশে উচ্চ ভূমিতে আশ্রমের 

সৌন্দর্ধয 'শারে! বৃদ্ধি করিয়াছে, 'একটী ইঠ্টক নির্মিত গৃহ ও প্রকাণ্ড ইদারা 
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আশ্রয় ও স্ুুনির্মাল স্থশীতল পানীয় দান করিতেছে । মধ্যে মধো বৃক্ষ শ্রেণী 

আশ্রমের উত্তাপ নিবারণ ও শোভাব্্ধন করিতেছে। প্রমুক্ত বায়ু কি মধুর 

লাগিতেছিল, তাহা! বর্ণনাতীত। গৃহ-ছাঁক্সা, এবং বুক্ষ-ছায়া যুক্ত রোয়াকের 

এক প্রান্তে বসিয়া কিছুক্ষণ ধ্যান ধারণায় শান্তি উপভেগ করিতে চেষ্ট| করিলাম, 

ধ্যানে উপলব্ধি হুইল, *মাঁকে (অর্থাৎ ভগবানকে মাতৃভাবে ) নিকট কগিতে 

হইবে”! কিছুক্ষণ পরে এক সাধু আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা ! 
ভোজন করেগ!? 'মআমি। ই1! ক্র্নে সক্তা, আর্থাৎ করিতে পারি বলিলাম। 

পুরি ছুগ্ধ মিষ্টান্, আহার পাঁওয়। গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর, গৃহের 

উপরকার ঘরে বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনী শুনিয়! উপরে গেলাম; তথায় গিয়! 

দেখিলাম, ২।৩টী ব:স্গালী তীর্থযাত্রী গৃহে ফিরিয়াছেন। তাহাদের নিকট এই 

আশ্রম-ম্বামী স্তাংটা বাবাজীর অনেক অমানুষী শক্তি ও সাঁধৃতার কথ! শুনিলাম 
এবং বলিলেন এক্ষণে বাবাজী হরিদ্বারে আছেন, কিছু দিনের মধ্যে এখানে 

আসিবেন এমত সম্ভাবনা! আছে। ধাহার সঙ্গে আমার কথা হইল তিনি 

মহেশপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায়চৌধুরী । ইহার কথায় জানা গেল, 
ইনি ধর্ম এবং সাধুভত্ত সম্বন্ধে চচ্চ! করেন, ন্যাংটা বাবাঁজীর সঙ্গে ইহার পূর্বের 
পরিচয় আছে । অবিনাশ বাবু আমাকে আমার গন্তব্য স্থানের অনেক সন্ধান 

বলিয়। দিলেন । অপরাহ ব্রহ্মযোনি পাহাড় দেখিয়া! প্রায় সন্ধ্যার সময় চন্দ্র 

বাবুর বাসায় ফিরিয়া আিলাম। 

গঙ্গা সকল রকমেই ভাল লাগিল। শ্রীমান্ স্থশীলচন্দ্র সমদারের গৃহে 

রাত্রে পারিবারিক উপাসন! করিলাম, বাগ আঁচড়ার সুশীল বাবু আমার 

বাগ্নানের শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর রসিকলাল রায়ের জামতা। রদিক বাবুর কণ্ঠ 

(সুশীলের স্ত্রী) উপাসনাত্ম যৌগ দিলেন, এবং ঠিক মেয়ের মত যত্ব করে 
আমাকে আহার করাইলেন। 

গয়। ব্রহ্মমন্দিরটীও ছোট থাটর মধ্যে বেশ হ্ন্দর! ২১শে আশখ্িন রবিবার 

মন্দিরে সন্ধ্যার পর সামার্িক উপাপন। হুইল, চন্দ্রবাবুর একান্ত অনুরোধে 

আমাকেই বেদীর কাধ্য করিতে হইল, ৫1৭টা উপাসক উপৃস্থিত ছিলেন। 

রাত্রে আহারাদী করিয়া গয্া হইতে রওন। হইলাম, বিদায় কালীন চন্দ্রবাবু 

প্রীতির ভাবে আমার হাতে ২২টা টাক! ট্রেণ ভাড়ার জন্য প্রদান. করেন। 



২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 1]. হিমাণয় ভরমণ। ১ জি, 

ট্রেশনে আসিয়া কাশীর টিকিট করিয়া কিছুক্ষণ পরে গাড়িতে উঠিলাম,.এবং 
অনেকক্ষণ পরে ট্রেণ ছাড়িল। 

২২শে আখিন সোমবার প্রাতে কাশীতে আমিলাম। সোমবার হইতে 
শনিবার পর্য্যন্ত ৬ দিন কাশীতে থাক! ঘটিল। প্রথমে বন্ধুবর শ্রীমস্ত সেনের 

গুরুদেব যোগানন্দ স্বামীর আশ্রমে উঠি, ছুই রাত্রি তথায় শয়ন ও একদিবস 

' মধ্যাহ্র ভোজন করিয়াছিলাম। তৎপরে প্র্রিয়বন্ধু ক্ষিতীশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ 

হওয়ায় আমাকে তাহার গৃহে লইয়! গিয়া! বলিলেন, আমি এখানে সপরিবারে 

ছিলাম, ছঃখের বিষয় আর আমর! ২ দিন মাত্র এখানে আছি, যাহা হউক 

এই ২ দিনও আপনি এইখানেই থাকুন। তাহার মধুর ব্যবহারে আমি 
তাহার গৃহে অতিথি হুইলাম। তাহার বাড়ি উপাসন। হইল না, কেন 

না তাহার! হিন্দু পরিবার তবে ব্রহ্মদঙ্গীত হইল। ছোট ছোট ছেলে মেয়ের! 
আমার নিকট গল্প শুনিয়। খুব গ। থেসা হইল। ১ দিবস সাহার ছত্রে মধ্যাহ 

ভোজন, ও রাত্রে পরমহংস-__অদ্বৈতাশ্রমে অবস্থিতি করি, অধৈতাশ্রমের ভক্ত 

সঙ্গ বড় মি বোধ হুইয়াছিল। রর 
এ সময়ে এখানে আমাদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত ষোগীন্দ্রনাথ দত্ত সপরিবারে তীর্থ 

দর্শনে আসিয়াছিলেন, এক দিবস তাহার বালায় মধ্যাহ্ু-ভোজন, এবং ছুই 

দিবস সন্ধ্যার পর ব্রহ্ম সঙ্গীত করিলাম। শ্রদ্ধেয় শিবানীদেবী প্রভৃতি অনেক- 
গুলি স্ত্রীলোক গান শুনিলেন, প্রথম দিনের গানে অতি উজ্জ্রলভাবে মাতৃভাব 
প্রকাশ হইয়াছিল! কাশীবালী স্বদেশস্থ নরনারী অনেকের সহিত সাক্ষাৎ 

হুইল। কয়েকদিন বিশেশবর মন্দির, মণিকর্ণিকার ঘাট, কেদার ঘাট, অন্নপূর্ণার 
ঘাট বেড়াইলাম, ইতিপুর্ধে আরও একবার এখানে আসিয়াছিলাম এজন এবার 
অধিক আর কিছু দেখিবার ইচ্ছা হইল ন1। 

চুনার হইতে উমেশ বাবু (শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র দত্ত) মহাশয় ও শ্রীযুক্ত 

রাঁধানাঁথ দেব সপরিবারে কাশী বেড়াঈতে আসিম়্াছিলেন, এজন্য উমেশবাবুর 
সহিত আবার দেখা হুইল, তাহার সহিত রামকৃষ্-সেবা শ্রম দেখিতে গেলাম, 
সেবাশ্রমের কাধ্য প্রণালী বড় ভাল বোধ হইল। পরমহংস রামরুষ্জদেবের 

সন্ন্যাসী শিষ্য এব বিবেকানন্দ-শিষ্যবৃন্দ বিপন্ন হুস্থ রোগীদিগের সেবা দ্বারা 

তাহাদের কষ্টের জীবনেও কথঝ্ণ শাস্তিান করিতেছেন, ইহাতে তাহারা 
৬ 



রি ও কুপদহ। 8. [ পীর, ১৩১৩। 
যেরূপ কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদ হুচক ভাব প্রকাশ রা তাহ শুনিয়! কঠিন 

প্রাথও বিগলিত হয়। ভগবানের নামে যাহার! নরসেবা-ব্রত (যে প্রণালীতেই 

হউক ) গ্রহণ করেন, তাহার। নিজে ত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও সেবা কার্যে 

তাহাদের কখন অর্থাভাব হয় না; তথারপ একথা সত্য, যে আমাদের দেশের 

বর্তমান ধনীগণের পূর্বের 2য় ধর্মার্থে মুক্ত-হস্ততার দিন দিন খর্বত1 ঘটিতেছে। 

একদিন সেন্টুীল হিন্দুকলেজে স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা" শুনিলাম। এখান 
হইতে কয়েক জনকে কয়েকখান৷ পত্র লিখিয়াছিলাম এবং খুল্না হইতে স্ত্রীর 
এক খান! দীর্ঘ পত্র পাইয়াছিলাম। ইতি মধ্যে যোগীন্দ্রবাবু সপরিবারে 

এলাহাবাদ্দ প্রক়্াগতীর্থ দর্শন করিয়া আসিলেন; তাহার শরীরে জরভাব 

হইন্সাছিল, কিন্তু সন্ধ্যার পর ভগবানের নামগান ও প্রার্থনাদি করিলাম, 

তাহার পর তিনি সুস্থ বোধ করতে লাগিলেন, 'হরিনামে জরও ছেড়ে যায়”। 

কাশী হইতে বিদায় কালিন যোগীন্দ্রবাবু আমার পায়ের জুত! ছেড়া দেখিয়! 

২৪* টাকার ১ জোড়া জুত৷ ও ট্রেণ ভাড়ার অন্ত নগদ ৪॥০ টাক! দিয়াছিলেন। 

২৭শে আশ্বিন শনিবার রাত্র ৯টার পর বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট, ষ্টেশনে আসিয়া 

লক্ষৌয়ের টিকিট করিয়া! টেণে উঠিলাম। 

€ ক্রমশঃ). 

স্ত্রীশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন! (৩) 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর।) 

শিক্ষ! ব্যতিরেকে মানব, নীতিশাস্ত্রজ্ঞও হইতে পারে না । অধুন! স্ত্রীজাতির 

মধ্যে বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় মহিলাসমাজে নীতিশাস্ত্রের বন্ধন শিথিল হুওয়ায় নীতি- 

জ্ঞানের অভাবে কতকগুলি মজ্জাগত দোষ প্রবেশলাভ করিয়াছে। এক্ষণে 

তাহ! দূরীকরণ করা ছুরূহ ব্যাপার হইয় দীড়াইয়াছে। 

বাল্যকাল হইতে কি প্রকারে পিতামাতার সেবা, পতিভক্তি, অতিথি- 

সংকার, সম্তান লালন পালন ও তাহাদের সুশিক্ষা প্রদান, এবং গৃহকর্্ম প্রভৃতি 

নানাবিধ ংসারের অত্যাবস্তকীয় কার্যসমুদায় সম্পাদন করিতে হয়, তাভ। 

যদি শিক্ষা দেওয়া ন! হয়, তাহা হুইলেটিতীহারা এ সকল কার্য্য কন্পিতে অক্ষম 
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হন। মাতা সুশিক্ষিত। হইলে, সন্তান যে ভালরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে 

আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতির মধ্যে উত্তম শিক্ষা! প্রচলিত না হইলে যে 

তাহাদের মধ্যে চরিত্রহীনার সংখ্য। বুদ্ধি হইবে, সে আশ্চর্যের বিষয় কি? 

'এই সকল বিষয় আমরা ( পুরুধগণ )যদি দৃকৃপাত না করি তাহ! হইলে আর 
অন্ত উপায় নাই। এই অবনতির একমাত্র দায়ী পুরুষগণ॥। কারণ শ্ীজাতির 

রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ভার পুরুষের উপর ন্তস্ত রহিয়াছে । পুরুষগণ স্বীয় 

কর্তব্য বিস্বৃত হইয়া কর্তব্যত্রষ্তারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন। এই স্ত্রীশিক্ষার 

অভাবে দেশে যে কত কত মহা-অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নির্ণর 

কর] দুঃসাধ্য. । 

শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, চাত্র] | 

জাপানী মহিলা ও তাহাদিগের নিত্যকর্ম | 

জনৈক বঙ্গবাসী সুধীজন চীন ও জাপান দেশ ভ্রমণ করিয়া! তাহার ষে 

ক্রমণবৃত্তাস্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহ! হইতে আমর! জাপানী মহিলাদিগের 

নিত্যকন্মম সম্বন্ধে ঘাহ৷ যাহ! অবগত হইয়াছি তাহা বড়ই প্রীতিকর জ্ঞানে নিয়ে 

তাহার কতকট। সার সংগ্রহ করিরা আমাদের বল্ুব্যসহ প্রকাশ করিতেছি। 

আমাদের দেশের মহিলাগণের সহিত জাপাশী মহিলাগণের কত পার্থক্য । 

আমাদের দেশের মহিলাগণ ভাবেন, যদি তাহার! রান্নাবান। করিয়। পরিজনের 

দশঞ্জনকে তৃপ্তির সহিত ভোঁজন করাইতে পারিলেন, তবেই নিত্যকর্ম্বের 

অধিকাংশই সম্পন্ন ভইল। তাহার পর যাহ! একটু অবসর মিলে সে সময়টা 
তাহারা বৃথ| পরচচ্চায় সময় নই করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে এমন দেখা. 

যায়, তাঙ্তারা তাহাতে এতই নিমগ্র/ যে, কোলের ছুপ্ধপোষ্য শিশুকে রীতিমত 

ছুপ্ধপ।ন করাইতে ভুলিয়া যান। তাহার পর ছেলেটির যদ্দি ব্যারাম পীড়া! কিছু 
হইল, গৃহিনী একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়েন ও ডাক্তার ভাকিতে পাঠান। 

পারিবারিক মিতর্ঝয রিতা সম্বন্ধে তাহাদের অনেকে যে একেবারেই অজ্ঞ, 

একথ! বল! বালা মাত্র। তাহাদের মুখে প্রায়ই শুন! যায়, তাহার! গৃহকর্থে 

ব্য, কাজেই আপনাদের দেশের ব! জাতির দশট! খবর রাখিবার অবসর পান 
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না। আপনাদের শুখস্বচ্ছন্দমতা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহাই ধাহারা ভালরূপ 
জানেন না, তাহাধেরনিকট স্বঞাতি বা স্বদেশের উপকারের প্রত্যাশ। করা 

যায়: কিরূুপে? এদিকে তাভাদের জাপানী ভগিনীদের শিক্ষা, পারিবারিক 
পরিচর্যা, শ্বদেশ রম, সন্তান বাঁৎসল্য ইত্যাদি উচ্চ আদর্শ সম্যকরূপে দর্শন 

করিলে মননে হয়, ভারতের মহিলাগণ কোন্ গভীর. অজ্ঞান-তিমিরে নিমগ্ন । 
জাপানী মহিলাগণ গৃহকর্ম্ এমন মিতব্যয়িতার এবং সুশৃখ্খলার সহিত 

নির্ধাহু করেন যে, পরিবার হাজার দরিদ্র হইলেও উহ্বাকে দারিদ্র-ক্লেশ অনুভব 

করিতে হয় না। পুত্র কন্তাদ্িগকে কিরূপে মানুষ করিতে হয়, উহা তাহার! 

বেশ জানেন। গত যুদ্ধের সময় এই সব ক্ষুদ্র কুটিরবাসিনী মহিলাগণ শ্বদেশকে 

ঘে বাররুদ্র উপহার প্রদান করিয়াছেন, উহ! ইতিহাসের পত্রে চিরদিন ন্বর্ণাক্ষরে 

মু্রত থাকিবে । কেবল শ্বদেশের জন্ঙ যুদ্ধ বিগ্রহ কেন, এই কর্মময় সংসারের 

জীবন-সংগ্রামে চারিদিকেই এই জননীদের চরিঞ্্ প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া 
উতিয়্াছে। আমাদের দেশের মাতাদের অমনোযোগিতাঁর জন্ত শৈশব 
আমাদের মনে ভীর'ত] ও কাপুরুষতার ভাব প্রশ্রয় পায়, আত্ম-নির্ভরের ভাব 

ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়। জুজুর ভয়ে কত বালকের সৎসাহসের লোপ পাইয্লাছে 
তাহার ইয়ত্তা নাই। জাপানের জননীর! যাহাতে পুভ্রকন্াগণ স্বাধীনভাবে 
ছুটাছুটা করিয়া খেলিতে পারে, উহারই উপায় করেন এবং উহার জন্তই 
উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন--পুত্রকন্তাদিগকে কখনও তীব্র ভত্দনা বা 

তিরস্কার করেন না। কোনরূপ দোষ কারণে প্লেহ মমতার শ্বরে ছেলেকে 

বুঝাইয়া দেন যে, তাহার ত্রুটি হইয়াছে । এই জন্তই জাপানে ছেট ছোট 
মেয়েদিগকে কেমন কর্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন দেখা যায়! সচরাচর এখানে ঝগড়। 
বিবাদ নাই, কচিৎ কথন: ঘটিলেও উহার নিজে আপোসে মিটাইয়া লর়। 
'আমাদের দেশে পুভ্রকন্তা্দির মাতাতে মাতাতে ঝগড়া বিবাদ ও যুদ্ধাভিনয় দেখা 

ষায়, জাপানে তেমনটা এ পথ্যস্ত কখনও দেখি নাই। ছেলেদিগকে ক্রন্দন 
করিতেও সচরাচর দেখা যায় না। এই সবই মাতার স্থুশিক্ষার ফল। চারি- 
বৎলরের শিশুর নিকট মাতার! যে সব বীরত্ব ও পুণাকাহিত্রী বিবৃত করেন, 
উহ। তাহা ধমনী মজ্জাতে গ্রথিত হইয়া যার়। শিশুরা অতি শৈশব হইতেই 

এক মহা উচ্চ লক্ষ্য লইঙ্া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে এখানে 
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ছেলেদের জীড়া-_ব্যায়াম ও যুদ্ধ শিক্ষা, এবং মেয়েদের- _শিল্পকা্য ও উদ্ভান 

ভ্রমণ। এই সকল ছেলে মেয়ের! প্রকৃতিকে ষেমন সমাদর করিতে জানে, এমন 

জগতে আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা 
' অতি শৈশব হইতে স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ জ্ঞান শিক্ষা করে, এবং উহ্থার বিষময় 

ফল সন্তানের যৌবনোন্ুখেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আমাদের দেশেরদিকে 

তাঁকাইলেই দেখ৷ বায় যে, সাধারণতঃ বাণক বালিক। হইতে বৃদ্ধ নরনারী পধ্যস্ত 

এই স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য লইয়। এত নিমগ্র যে উহাদের মনে কোনও প্রকার 

উচ্চ চিন্তা স্থান পাইবার অবসর পায় না। ৩৪ বছর হইতে ছেলে মেয়েদের 

মনে বিবাহের ভাব দেওয়! যায়। এদেশে (জাপানে) ১৭, ১৮ বৎসরের 

বালক, ১৪, ১৫ বৎসরের বাঙ্গিক। স্ত্রী পুরুষের বিভিন্নত। বচিৎ উপলদ্ধি করিয়! 

থাকে । উহার পরস্পরের সত এমন পবিত্র এবং স্বাধীনভাবে মিলিতে পারে 

যে, উহ! দেখিলে মনে হুর, কেন এই জাতির উচ্চ চিন্ত' ও উচ্চ ভাব জাতীয় 

উন্নতিরদিকে গ্রপারিত হইবে না। যতই জাপানাদের সহিত মিশিতেছি, ততই 
দেখিতেছি উহাদের সহিত আমাদের কত ৰি(ভিন্নতা! এই বিভিন্নতা যে ভারত- 

ৰাদীদিগের পতনও অধীন 'অবস্থা-হেতু ঘটিয়াছে তাহা জানা কথা। প্রাচীন 

আধ্যদিগের সময়ে সুশিক্ষিত ও সুসভ্য অবস্থান ভারতের ও স্ত্রীজাতির কঙ না 

উন্নতভাব ছিল? কালে যখন তাহা লুপ্ত হইয়াছে, তখন ভারতবাপীগণের 

কর্তব্য যে, জাপানীদের সাহত মিলে মিশে আত্ম নিভর ও মহিলাদিগের উন্নতির 

বিষর সকল শিক্ষা কল্পে বিশেষ যত্্বান হয়েন, ইহাই আমার্দিগের বিনীত 

নিব্দেন। উদ্ধৃত-_ধর্্দ ও কন, নম সংখ্য।। 

চাতরা । 
গোবরডাঙ্গার অনতিদুরে চাতরা নামে একটা পলীগ্রাম আছে। প্রশস্ত 

রাঁজপথাদির কিছুই এখানে বিগ্কমান নাই। কিন্তু এখানে যাহ! আছে মানব 
মাত্রেরই তাহা ধপৃহনীয় বস্ত। প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকের গৃহেই দেবা লক্ষ্মী 
বিরাঙ্মমানা। অতিথি কুটুম বুভুক্ষু কেহই এখানে নিরাশ হৃদয়ে প্রত্যাখ্যাত 
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হয় না। প্রাচীন আর্বাসম্মত গার্হস্থ্য ধর্ম আজও এইস্থানে বর্তমান, সুতরাং 

গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও এ পক্ষে গগডগ্রাম বা নগরের শিরোধার্য্য অমুল্যরত্ব। 
কিন্ত বলিতে হৃদয় ব্যথিত হয় লক্ষ্মীর এতাদৃশ কূপ! সত্বেও জর, আমাশর 

প্রভৃতি ছুরস্ত রোগের প্রভাবে চাতর ক্রমশঃ জনশূন্ত হইয়া পড়িতেছে। 

সবিশেষ সাবধান না হইলে অচিরাঁৎ উৎসন্ন হইবে । বীাহারা এখন আছেন 

তাহাদের অধিকাংশই রুণপ্ন ও দুর্বল) বাহাকৃতি দেখিলে বোধ হয়, নিতান্ত 

দীনদরিদ্র অপেক্ষাও ইহারা দুঃখে দেহভার বহন করিতেছেন। 

ভদ্র পল্লীর দক্ষিণে ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধময় জলপুর্ণ পুক্ষরিণী, উত্তরে খান! 
ডোঁব1 সংকুল নিবিড় বাশ বাগান। পরিষ্কৃত জলবায়ুর নিতান্ত অভাবে বৎসরের 

কোন খতুতেই এখানে সুস্থ থাকিবার সম্ভাবনা! নাই। অধিবাসীর অবস্থা 

খুবই সচ্ছল, মনে করিলেই তাহারা বাশবাঁগান নন্দনকাননে এবং নরকের 

পুফরিণী অমৃতসরে পরিণত করিতে পারেন কিন্তু ক জানি কি মোহে তাহাদের 

চৈতন্ত চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া আছে !! 
সাধারণের মোহনিদ্রা ভঙ্গের জন্ত সময়ে সময়ে শক্তিমান লোৌকসংগ্রহপটু 

ব্যক্তির আবি9্াব হইরা থাকে, এখানেও এখন তাহাই হইয়াছে বলিয়। মনে 

হয়। শ্রীযুক্ত নুরেন্দ্রনাথ এবং তদীয় সহোদর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিশ্র প্রভৃতিকে 
যেরূপ জাল এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্্নাথ এবং শ্রীযুক্ত জগত্প্রন্ন মিশ্র মহাশয়» 

দিগের যেন্ধপ পরিচয় পাই তাহাতে আশ। করিতে পাঁরি, উৎসাহী যুবকসম্প্রদায়, 

পরিণত বয়স্ক মহাঁশয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া কাধ্য করিলে গ্রামের স্বাস্থ্যের 

পুনরুদ্ধার করিতে পারেন। জীবন ও বংশরক্ষারূপ মহ'স্বার্থের জন্য সাধারণ 

লোককে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করাইতে তাহাদের কতক্ষণ লাগে? ভদ্র পল্লীর অতি 

দুরে উন্মুক্ত বাযুসেবিত দরিদ্র ক্কষক পল্লীর সুস্থ ও সবলশরীর লোকদিগের 
প্রতি একটু মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝ! যায়, ভদ্র পল্লীর সুশিক্ষিত 

ধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আপনাদের বিবেচনার দোষে ৫কেমন ভীষণ বিড়ম্বনার 

জীবন যাপন করিতেছেন ; আশ! করি স্রেন্ত্রনাথ মিশ্র প্রভৃতি সক্ষম ও 

উদ্যোগী যুবকদলের কতকার্য/তার সংবাদ পাইয়া অচিরেইং পরম পরিতোষ 

লাভ করিব। 
টা ভ্রীবরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্থা ৷ 



ইযু বর্ষ, ৩য় লংখ্যা।] রামকঞ্্ দাতব্য চিকিৎপালয়। ৭৯ 

রামকৃষ্ণজ-দাতব্য চিকিতৎসালয়। 
(সৎকার্্ে প্রতিযোগীতা |) 

বর্তমান সময়ের প্রায় ২* বৎসর পুর্বে খাটুর! নিবাসী শ্রীযুক্ত রামগোপাল 
রক্ষিত মহাশয় গোধরডাঙ্গা ষ্টেশনের সন্নিহিত একটা দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত 

করেন। নিকটবস্তী গ্রামগুলির মধ্যস্থলে, চিকিৎসালরটা সুদৃ্, সুযোগ্য চিকিৎসক, 

অবাধে ওষধদান, মকল রকমেই উহা! ভাল হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে 

শ্ীযুক্ত রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয় উহার পার্খে জমি লইতে সচেষ্ট হন। বাধাবিস্বের 
পর, জায়গা লওয়৷ তাহার হইল । শোনা গেল তিনি সাধারণের ব্যবহারের জন্ঙ 

পুক্ষরিণী খনন করিবেন। পুঙ্ষরিণী ত হইলই অধিকন্তু একটা দাতব্য চিকিৎসালয়ের 
বাড়ী [নন্মাণ হইতেও লাগিল । তাহাতে অধিকাংশ লোকেই বলিতে লাগিলেন 

পাশাপাঁশ ২ট1 ডাক্তারখানার প্রয়োজন কি? আর কে?ন ভাল কাজ করিলেই 

ত হইত? একখান দোকানের পার্থখে নার একখান! দোকান করার গায় 

সৎকাধ্যেও প্রতিযোগীতা কেন? ইতিমুধ্যে রামগোপাল রক্ষিত মহাশয় 

পরলোকগত হইলেন, অল্পদিনের ভিতর ডাক্তারখানাও বন্ধ হইয়! গেল); তথন 

দেখা গেল ভাগ্যে রামকুষ্খ-দাতব্য চিকিৎসালয় হহয়াছিল, নতুব। যাহার! 

এতকাল বিলাতী ওষধ অবাধে সেবন করিত না--তাহারা কিছুদিন গঁধধ সেবন 

করিয়া এখন ওষধ না পাইলে উপকারের পরিবর্তে বিষম অপকারই হইত। 

রামগোপাল বাবুর সময়েও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন এই 

কাজ চিরস্থায়ী করিবার জন্ত ট্রাষ্টা করা উচিত। কিন্তু অনভ্যাস বা! অনভিজ্ঞতা 

বশতঃ ব্যবসায়ীর হাতের টাকা ট্রাষ্ট সম্পত্তি করা হইয়া উঠিল ন1। 

' রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয় পরলোক গমন করিলে তাহার সুপুত্র শ্রামান্ 

শরচ্ন্দ্র সুচারুরূপে “রামকৃষ্চ-দাতব্য চিকিৎসালয়ের” কাধ্য চালাহতেছেন। 

উহ! বাঙ্গালা ১৩*৬ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে । ইহার 

ব্যয় বাধিক ১৮০*২ শত টাকা । বিজ্ঞ ডাক্তার শ্রযুক্ত অদ্বিকাচরণ রক্ষিত 

মহাশগন, সহকারী শ্রীমান গোষ্ঠবিহারী রক্ষিত, কম্পাউগ্ডার অন্নদাচরণ চক্রবর্তী 
ইহার কাধ্যে আছেন ॥ প্রতিদিন গড়ে ৮* জন রোগীকে ওধধ ধান কর। হ। 

এখন আমরাও শরতবাবুকে বলিতেছি, তিনি এই কাধ্যকে চিরগ্থায়ী 



করিতে একটা ট্রাই, সম্পত্তি করুন। ৫ জনকে কিরূপে ্া্টী করিয়া ভিড | 

লেখাপড়া করিতে হয় তাহা ১ম বর্ষ কুশদহের পৌষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত" শশিপদ 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ট্রা্টী ডিডের অন্ুলিগপী আছে তাহা দেখিবেন এনং 

অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিলে জানিতে পারিবেন। টা্্রী সম্পত্তি" 
না করিলে এ নৎকার্ধ্য চিরস্থায়ী হইবার কোন সম্ভাবন! নাই, যদি তিনি এই 
কার্ধযকে স্থারী না করেন, তবে (ঈশ্বর কৃপাত্স এমত না হউক) তাহার অবর্তমানে 
যখন এই কার্য বন্ধ হইবে, তখন দেশের একটী ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে। এ 
বিষয়ে শরতবাবু বিশেষ চিস্তা করিয়া দেখেন ইহাই আমাদের অনুরোধ । 

স্থানীয় সংবাদ । 
জটৈনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ;-_-গত ৬ই পৌষ মঙ্গলবার চারঘাট নিবাপী 

ধনঞ্জয় চৌধুরী মনাশযের মৃত্যু হইয়াছে। চারঘাট একজন ভাললোক হারাইলেন। 

সম্প্রতি টাদপাড়া ষ্টেশন এসষ্টা্ট ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের বাসার শি 

দিয়! চুরি হইয়া গিয়াছে। 
বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ ।-_ “তত্ব প্রহ্থদ” নামক একখানি ধর্মতত্ব 

বিষয়ক সব্গ্রস্থ ৩৬ নং রামকান্ত বস্থুর লেন হইতে শ্রীধুক্ত সুরেশ্চন্দ্র পাল মহাশয় 

_বিবাসুল্য বিতরণ করিতেছেন। ২১* আনার টিকিট সহ লিখিলে গ্রন্থ প্রান্ত 

হইবেন । উপস্থিত হুইয়! লইতেও পারেন। গ্রস্থখানিতে কয়েকটী গভীর 

তত্বের আলোচনা! কর! হইয়াছে । ধর্্পিপান্থ জন এ গ্রন্থ পাঠে তৃপড হইবেন, 

তাহাতে সন্দেহ নাই। 
আমরা এবার যে সকল নূতন গ্রাহকের নামে ণকুশদহ” পাঠাইতেছি, তাহ! 

সকলেই গ্রহণ করিতেছেন, ইহাতে আমরা বুঝিতেছি তাহার! গ্রাহক হইলেন । 

'অন্তথ! অনিচ্ছা থাকিলে একটু জানাইবেন। নুতন বা পুরাতন গ্রাহকগণ দয়! 

কাঁরয়! এই সামান্ত টাদা মণিঅর্ভারে পাঠাইলেই ভাল হয়। অশ্রিম চাদ! শ্বতঃ- 

প্রবৃত্ত হইয়। পাঠান সকলের পক্ষে ঘটে না, সুতরাং আমর! পর পর ভিঃ, পী, 

করিতে চাই, আশাকরি ভিঃ, পী, ফেরত দিয়া কেহ আমাদিগকে অনর্থক 

ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন ন1। | 
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তা 

৮ কত, ৯ত তত 5০১১1 
শাবিসাএক, ডিন সণ সুতি এ 

ূ খটুরা, গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয় এ 

সম্লিত, ধর্ম, সমাজ ও 

বিবিধ বিষয়ক 

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন । 

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণড সম্পাদিত। . 

কুশদহ-কা্যালয় 

২৮।১ স্থুকিয়৷ প্ীট কলিকাতা । 

বাধিক টা! 'অশ্রিম ১1০ মাদ্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য /১* পয়সা । 
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দেলখোন। 

ধিনি এ পর্যান্ত কখনও এদেন্দ দেলখোস ব্যবহার 

করেন নাই তাহাকে আমর! কেবল মাত্র বলির 

বুঝাইতে পারি না, দেলখোসের স্বাঁসে কি প্রকৃতির, 

কত মধুর, তৃপ্তিকর ও কিন্ুপ দ্ীর্ঘকালস্থায়ী, 

আপনি একশিশি দেলখোল ব্যবহার করিলেই বুঝিতে 

পারিবেন। 

প্রতি শিশি--১ টাক 

এইচ বস্থ্, পারফিউমার, 
_ দেলখোন হাউল, 

বৌবাঞ্জার কলিকাতা ।. ্))। 
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রর তি ৪ ০ 
নি রি 

পি রর 

বিশেষ দ্রব্য | 
সহরের গ্রাহকগণের অধিকাংশেই, “কুশদ্রহর” অগ্রিম চাঁদ! প্রদান করিয়াছেন, 

মফঃম্বলের গ্রাহকগণের অধিকাংশেই এখনও চাঁদা দেন নাই। এই সংখ্য। 
প্রাপ্তির পর সকলে দয়া করিয়া ক্ষুদ্র চাদাটা পাঠাইলে ভাল হয়। গ্রাহকগণের 

ধত্রই যে কাগজের অন্ততম জীবন তাহ। কে না জানেন। 

২য় বর্ষ” মাঘ, ১৩১৬। ৪র্ঘ সংখ্য। |" 

সঙ্গীত । 
আলেয়। --একতাল। | 

নাথ! কি তন্ন ভাবনা তার। 

তুমি যার যে তোমার, 

ধঁ অভয়পদ দিয়ে প্রহরী হইয়ে, 
রক্ষা কর যারে নিরস্তর। (তুমি) 

মাতৃকোলে শিশু সম্ভান যেমন, 

তেমনি সে আনন্দে করে বিচরণ 

নাহি ভরে কালে, তব নামের বলে, 

করে ন্বর্গরাজ্য অধিকার । 

তোমার বরেতে পেয়েছে যে জন, 

অক্ষয় অমর অনম্ত জীবন, 

ওহে দয়াময়, তুমি যার সহায়, 

বধে তারে সাধ্য কার। (প্রাণে) 

ধন্য সে মানব অতি ভাগ্যবান্, 

তামার হাতে যার আছে হে পরাণ, 

সূত্খী তার হৃদয়, নিশ্চিস্ত নির্ভয়, 

লয়েছ বার সকল ভার । (তুমি নিজে) 
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নমক্ষার।, 
মধুর পাখীর গান ব্রু(উপবনে, 
রবির উদয় রাঙ্গা! পূরব গগণ্জে... 

চঞ্চল! বিজলী-ক্রীড়। মেঘ শিরে শিরে, 

শস্তের শ্তামল ক্ষেত্র নদী তীরে তীরে, 

তৃণের কোমল শয্য। হরিৎ প্রান্তরে, ' 

উচ্চ-শির গিরি শোভে চুম্বিয়া অন্বরে, 

মেঘের নীরদ কাপ্তি আকাশের তলে, 

অমল-কমল শোভা সরসীর জলে, 

আধারে তরুর শিরে জোনাকির মণি, 

নদীর জলের আোতে কল কল" ধবনি, 

ক্লাস্ত-দেহ শাস্তকারী সুবাস পবন, 

পর্ধতের শির হতে জলের পতন ;-_ 

, .. প্রক্কাতিকে দেন যিনি হেন অলঙ্কার 

_নমি তার পদে আমি শত শত বাঁর। 

গু ৯৮ 

প্রভাতের বিন্দু বিন্দু শিশির-কণায়, 

বিশাল বাঁরিধি-বক্ষে তরঙ্গ ক্রীড়ায়, 

হামল-তরুর প্রতি পাতায় পাতায়, 

তারকার চাহনিতে আকাশের গায়, 

বরষার ঝর্ ঝর্ বারিধারা পাতে, 

চাদের বিমল করে পূর্ণিমার রাতে ;_ 
জগতের ছোট বড় সমুদয় কাজে, 

প্রকৃতির মনোরম সমুদয় সাজে ) 

বাহার বিরাটরূপ শোভিছে সতত 

নমি তার পদে আমি হইয়ে প্রণত। 

শ্লীজ্যো তির্ময় বন্দ্যোপাধ্য্য় |, 



২য় বধ, ধর্থ সংখ্যা | 1 শাস্ত্র সন্কলন। ৫ 

শান্ত সঙ্কলন। 
৯। ন সন্দশে তিষ্ঠতি রূপমন্থন চক্ষুষা,পশ্তি কশ্চনৈনং। 

হৃদা মনীষা মনসাতিি তথ ধ এতদ্বিছ্ররমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ 

কঠোপনিষৎ ৬। ৯। 

ইহ।র স্বরূপ চক্ষুর গোঁচর নহে, সুতরাং ইহাকে কেহ চক্ষুঃ দ্বারা দেখিতে 

পায় না। ইনি হৃদ্গত সংশয়রহিত জ্ঞান দ্বারা দৃষ্ধ হইলে প্রকাশিত হয়েন। 

এইরূপে ধাহারা ইহাকে জানেন তাহারা অমর হয়েন। ৫ 

১০। দৈব বাঁচা ন মনস।| প্রাপ্ত,ং শক্যে। ন চক্ষুষ!। 

| অস্ভীতি ক্রবতোহন্যত্র কথন্তত্ুপলভ্যতে ॥ 
কঠ ৬। ১২। 

তিনি বাক্য দ্বারা, কি মনের দ্বারা, কি চক্ষুঃ দ্বারা কাহারও কর্তৃক প্রাপ্ত 

হয়েন না। তিনি আছেন, এই কথা যে বলে তপ্তিন্ন তিনি অন্ত ব্যক্তি দ্বার! কি 

প্রকারে উপলব্ধ হইবেন । 

১১। ব্রন্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদছ্বান্ 

ঝআোতাংসি সর্ববাণি ভয়াবহা'ন। 
শ্বেতাশখতরোপনিষৎ ২। ৮। 

জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রঞ্ধরূপ ভেল! দ্বার! ভবসাগরের ভয়াবহ আত হইতে উত্তীর্ণ 

হয়েন। 

১২। অপানিপাদো ঘবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণে।ত্যকর্ণঃ | 
সবেত্তি বেগ্ং ন চ তন্য।ন্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরূষং মহান্তম্ ॥ 

শ্বেত ৩। ১৯। 

তীঁথার হস্ত নাই, তথাপি তিনি গ্রহণ করেন) তাহার পদ নাই, তথাপি 

তিনি দুরগানমী ? তাহার চক্ষুঃ নাই, তথাপি তিনি দর্শন করেন। এবং তাহার 

কর্ণ নাই, তথাপি তিনি শরণ করেন। তিনি যাবৎ বেছ্া বস্ত তৎসমুদায় জানেন, 

কিন্ত তীহার কেহ জ্ঞাতা নাই $ ধীরের তাহাকে সকলের আধি ও মহান্ পুরুষ 

বলিয়াছেন ।» 
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১৩। তদেতগড প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ে। বিস্তাৎ? | 
প্রেয়োহন্যেস্মাৎ সর্ববস্মীদ স্তরতরং যদয়মাত্ম। 

|  বুহ্দারণ্যকোপনিষৎ ৩। ৪1 ৮। 
সর্বাপেক্ষা অন্তরতম যে এই পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিক্ন, বিত্ত হইতে 

প্রিয় ও 'সার সকল হইতে প্রিয়। .. 
১৪। ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অন্য স্ত্যন্থয সর্ববাঁণি ভূতানি 

মধু যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরূষে। বশ্চায়- 

মাধ্যাত্মং সত্যন্ভেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরূষোহয়মেব সু যোহয়- 
মাত্েদমম্বতমিদং ব্রন্মেদং ॥ প্র 

বৃহ ৪1 ৫। ১২। 

এই সত্যস্থরূপ পরমেশ্বর সমুদয় প্রাণীর মধুস্বরূপ, সমুদয় প্রাণীও এই 
সত্যের নিকট মধুরূপে প্রকাশবান্। যে অমৃতময় জ্যোজিক্ময় পুরুষ সত্যেতে 

বিস্ধমান এবং যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, মেই জ্যোতিন্মপ্ন সত্যশ্বরূপ পরমেশ্বরই এই 

পরমাত্মা, তিনি অমৃত, তিনিই ব্রহ্ম । 

১৫। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নম ইয়স্তগোঃ সর্ধবাপৃথিবী বিত্েন 
পূর্ণা হ্যা কথং তেনাম্ৃতা স্যামিতি। নেতি হোথাঁচ যাজ্ঞ- 

বন্ধ্যো ষখৈবোপকরণবতাম্ জীবিতং তখৈব তে জীবিতম 
হ্যাদস্থৃতহ্ন্য তু নাশান্তি বিভ্তেনেতি। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী 
যেনাহং নাম্ৃতা হ্যাং কিমহং তেন কুয্যাম্। বযদেব ভগৰান্ 

বেদ তদেব মে ব্রহীতি ॥ 

বৃহ ৪। ৪1 ২। ৩। 
মৈত্রেরী বলিগ্পেন “হে ভগবন্, যদি ধনেতে পরিপূর্ণ এই সমুদয় পৃথিবী 

আমার হয়, তবে তন্বারা কি আমি অমর হইতে পারি?” যাজ্জবন্ধ্য উত্তর 

করিলেন “না, ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের জীবন যেব্ূপ, তোমার জীবন সেইরূপ 
হইবেক। ধন দ্বার। অযৃতত্বলাভের আশ। নাই।” মৈত্রেটী বলিলেন "্যন্বার! 

আমি অমর হইতে ন1 পারি, তাহ! লইয়! আমি কি করিব!” এ ব্যিয়ে আপনি 
যাহা জানেন তাহাই আমাকে বলুন। (ক্রমশঃ ) 



যু বর্ষ, ওর্থ সংখ্যা। ]  মহধি দেবেজ্জনাথ ঠাকুর। খর 

 মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।% 
» . দিদিমা! € আমার পিতামহী ) আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। শৈশবে 
তাহাকে ব্যতীত আমিও আর কাহাঁকেও জানিতাম না । আমার শয়ন, উপবেশন, 

ভোঙ্জন, সকলই তাহার নিকট হইত। তিনি কালীঘাটে যাইতেন, আমি তাহার 

সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলে জগন্নাথক্ষেত্রে ও বুন্দাবনে 

গিয়াছিলেন, তখন আমি বড়ই কীর্দিতাম। ধর্মে তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠ। ছিল। 
তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে গঙ্গা ন করিতেন। এবং প্রতিদিন শালগ্রামের জন্ত 

স্বহন্তে পুম্পের মাল। গাথিয়! দিতেন। কখনো কখনো তিনি সংকল্প করিয়! 

উদয়াস্ত সাধন করিতেন- স্ৃধ্যোদয় হইতে সূর্যের অস্তকাল পধ্যন্ত সুধ্যকে অর্থ 

দ্বিতেন। আমিও সে সময়ে ছাতের উপরে রৌদ্রেতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। 

এবং সেই স্থ্য্য অর্থের মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়! আমার অভ্যাস হইয়া গেল। 

“জবাকুস্থম সঙ্ক।শং কাশ্তপেয়ং মহাছাতিং। ধবাস্তারিং সর্বপাপন্নং প্রণতোহন্মি 

দিবাকরং”। দিদিমা এক এক দিন হরিবাঁসর করিতেন, সমস্ত রাত্রি কথ। হইত 

এবং কীর্তন হইত; তাহার শব্দে আমর! আর রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিতাম ন। 

'শাশী্পীপশাশীশপত শিট সপ প্পিল সপ স্পিড পপ 

+ প্রন্ধজান” ও “বির” অন্য ভারত চির গৌরবান্িত। নান! কারণে বর্তমান ভারতের 

পতন হইলেও, যে দেশে একবার ব্র্গজ্ঞ।নের অভ্যুদয় হইয়।ছে সে দেশের-_সে জাতির 
চিরপতন অসম্ভব। তাই বুঝি আবার আমর। ব্রন্ম-জ্ঞান এবং খষি-বার্ড। শুনিলাম। বন্দি 

কেহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধবিত্বে সন্দেহ করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, খেকে? কাহাকে 

খবি বলা যায়? উত্তর। যিনি “মন্ত্র ভ্রষ্টা,” অর্থাৎ যিণি বেদ দর্শন করেন, অথব। যীহার 

ভিতর হইতে বেদ-মন্ত্র প্রকাশ পায়। এই বাক্যের প্রমাণ আমর আমাদের নিজের কথায় 

কিছু না বলিয়া, তাহার "স্বরচিত জীবন চরিত” হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলাম। 

উহার নিজ মুখের ৪১ বৎসরের বৃত্তাস্ত, কেমন সরল সত্য এবং 'মধুর বর্ণনা, তাহ পাঠ 

করিলেই বুঝিতে পার। যায়। | 

১১ই মাধের ব্রঙ্গোঞসব ইহাও মহর্ধি জীবনের ফল স্বরূপ; পক্ষকাল সহরের ব্রঙ্গোৎসবের 
৪ ঙ 

প্রভাব, বৎসরের পর বৎসর ধর্নার্থির প্রথণে ঘে পরিবর্তন আনয়ন করে, তাহ। অন্বীকার করিবার 
উপায় নাই।, 
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তিনি সংসারের সমস্ত তত্বাবধারণ করিতেন এবং স্বহৃস্তে অনেক কার্য্য করিতেন।, 

তাহার কাধ্যদক্ষতার অন্ত তাহার শাসনে গৃহের নকল কার্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিত 

পরে সকলের আহারান্তে তিনি স্বপাঁকে আহার করিতেন । ” আমিও তাহার 
হুবিষ্যাযনের ভাগীছিলাম। তীহার সেই প্রসাদ আমার যেমন স্বাহু লাগিত, তেমন: 

আপনার খাঁওয়। ভাল লাগিত না। তাহার শরীর যেমন সুন্দর ছিল, কার্যেতে 

তেমনি তীহ।র পটুত। ছিল, এবং ধন্মেতেও তাহার তেমনি আস্থা ছিল। *** 

পিদিম! মৃত্যুর কিছুদিন পুর্ব্বে আমাকে বলেন, আমার যা কিছু আছে আমি 

তাহা! আর কাহাকেও দিব না, তোমাকেই দ্িব। পরে তিনি তাহার বাক্সের 

চাবিট! আমাকে দেন। আমি তাহার বাক্স খুলিয়া কতকগুলি টাক ও মোহর 

পাইলাম, লোককে বলিলাম যে আমি মুড়ি মুড়কি পাইয়াছি। ১৭৫৭ শকে 

দিদিমার যখন মৃত্যুকাঁল উপস্থিত, তখন আমার পিত। এলাহাবাদ্দ অঞ্চলে পর্যটন 

করিতে গিয়াছিলেন, বৈগ্ আসিয়! কহিল রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না। 

অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়! যাইবার জন্য বাড়ীর বাহিরে 

আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বীচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাহার মত নাই। 

তিনি বণিলেন যে খ্যদি দ্বারকানাথ বাড়িতে থাকিত, তবে তোর! কখনই 

আমাকে লইয়! যাইতে পারতিস্নে।” কিন্তু লোকে তাহ! শুনিল না। তাহাকে 

লইয়। গঙ্গাতীরে চপিল। তখন তিনি কহিলেন, "তোর! যেমন আমার কথা ন! 

শুনে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে গেল; তেমনি আমি তোদের সকলকে খুব 

কষ্ট দ্বিব, আমি শীঘ্র মরিব ন1।” গঙ্গাতীরে লইয়া একটি খোলার চালাতে 

তাহাকে রাখ! হইল। সেখানে তিনি তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন। আমি সেই 

সময়ে গঙ্জাতীরে তাহার সঙ্গে নিয়ত থাকিতাম। দিদিমার মৃত্যুর পূর্ববর্দিন 

রাত্রিতে আমি ত্র চালার নিকটবর্তী নিমতলার ঘাঁটে একখান! টাচের উপরে বসিয়া 
আছি। প্র দিন পূর্ণিমার রাত্রি--চক্ত্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন 

দিদিমার নিকট নাম সঙ্কীর্তন হইতেছিল, “এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া 
প্রাণ যাবে ।” বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কাণে আমিতেছিল। এই 

অবনরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদ্দাস-ভাব উপস্থিত হইল। আমি 
যেন আর পূর্বের মানুষ নই। প্রশ্বর্য্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। থে 
্াচের উপর বসিয়। আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইপ, গালিচা হলি! 
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সকল হেয় বোঁধ হইল, মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। 
আমার বয়স তখন ১৮ আঠারো বংসর। 

এত দিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলাম। তত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র 
আলোচনা করি নাই, ধর্ম কি, ঈশ্বর কি, কিছুই জানি নাই, কিছুই শিখি নাই। 

শ্শানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালের সেই স্বাভাবিক সহজ আনন্দ মনে 

আর ধরে না। ভাঁষ! সর্বথা ছুর্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে 

বুঝাইব? তাহা স্বাভাবিক আনন্দ। তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া সেই .আনন্দ 

কেহু পাইতে পারে না সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোজেন। 
সময় বুঝিপ্নাই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন। কে বলে হীশ্বর 

নাই? এই তো তার অন্তিত্বের প্রমাণ। আমি তো প্রস্তুত ছিলাম 
না, তবে কোথা হইতে এ আনন্দ পাইলাম? এই ওদান্ত ও আনন্দ লইয়। 
রাত্রি ছুই প্রহরের সমম্ন আমি বাড়ীতে আগিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর 

নিদ্রা হইল না। এ অনিদ্রার কারণ আনন্দ! সারা রাত্রি যেন একটা 
আনন্দজ্যোতন্! আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল। রাত্রি প্রভাত হইলে দির্দিমাকে 

দেখিবার জন্ত আবার গঙ্গাতীরে যাই। তখন তাহার শ্বাস হইয়াছে । সকলে 
ধরাধরি করিয়! দিদিমাকে গঙ্গার গর্ভে নামাইয়াছে এবং উৎসাহের সহিত 
উচ্চৈঃম্বরে প্গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম” নাম ডাকিতেছে। দিদিমার মৃত্যু হইল। আমি 
নিকটস্থ হইয়! দেখিলাম, তাহার হম্ত বক্ষঃস্থলে, এবং অনান্নিকা অঙ্গুলিটি 
উর্ধমুখে আছে । তিনি “হরিবোল” বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরলোকে 

চলিয়া গেলেন। তাহ! দেখিয়া! আমার বোধ হুইল, মরিবার সময় উর্ধে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইয়! গেলেন “এ ঈশ্বর ও পরকাল ।” দিদিমা যেমন 

আমার ইহকালের বন্ধু ছিলেন, তেমনি পরকালেরও বন্ধু। 

মহা সমারোহে তীঁতার শ্রাদ্ধ হইল। আমর! তৈল হরিদ্রা মাখিয়া শ্রান্ধের 

বুষকাষ্ঠ গঙ্গাতীরে পু'তিয়া আসিলাম। এই কয়দিন খুব গোলযোগে কাটিয়া 

গেল। পরে, দিদিমার মৃত্যুর পুর্ববদিন রাত্রে যেরূপ আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহ! 

পাইবার জন্য আমার চেষ্টা হইল। কিন্তু তাহা আর পাইলাম না। এই সময়ে 
আমার মনে. ওদাস্ত আর বিষাদ। সেই রাত্রিতে ওঁদান্তের সহিত আনন্দ 
পাইয়াছিলামট এখন সেই আনন্দের অভাবে ঘন বিষাদ আসিয়া! আমার মনকে 
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আচ্ছর করিল। কি রূপে আঁবার সেই আনন্দ পাইব, তাঁহার জন্য মনে বড়ই 

ব্যাকুলতা জন্মিল। আর কিছুই ভাল লাগে না। *% & * 

এইরূপে তাহার জীবনে বিষয়-বিরাগ, ও ঈশ্বরকে পাইবার জন্ত ব্যাকুলতা৷ উপস্থিত 

হইয়াছিল; তিনি আর একন্থানে বলিতেছেন-_ ৰ 

এক এক দিন কৌচে পড়িয়! ঈখর বিষয়ক সমস্ত। ভাবিতে ভাবিতে মনকে 

এমনি হারাইতাম যে, কৌচ হইতে উঠিয়া, ভোঁঞ্জন করিয়! আবার কৌচে কখন 

পড়িলাম তাহার আমি কিছুই জানি না--মাঁমার বোধ হুইতেছিল, যেন আমি 

ব্রাৰর কৌচেই পড়িয়া আছি। আমি ম্ুবিধা পাইলেই দিব! ছুই প্রহরে 

একাকী বোটানিকেল উদ্ানে যাইতাম। এই স্থানটা খুব নির্জন। প্র 
ধাগানের নধ্যস্থলে যে একট! সমাধিস্তস্ত আছে, আমি গিয়া তাহাতে বলিয়া 

খাকিতাম। মনে বড় বিষাদ। চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছি। বিষয়ের 
প্রগোভন আর নাই (কন্ত ঈশ্বরের ভাবও কিছুই পাইতেছি না, পার্থিৰ ও 

দ্বগীয় সকল প্রকার স্থুখেরই অভাব। জীবন নীয়স, পৃথিবী শ্মশানতুল্য। 
কিছুতেই সখ নাই, কিছুতেই শান্তি নাই। ছুই প্রচ্ছরের সুধ্যের কিরণ-রেখা 
সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত। * * * আমার ব্যাকুলত! দিন দিন আরও 

বাড়িতে লাগিল, এক একবার ভাবিতাম আমি আর বাঁচি না । * * * 

তিনি যখন জ্ঞান(পপান্থ হুইয়। শাস্ত্রাধ্যায়নের অভিলাষে, সংস্কত ভাষ। শিক্ষা করিতে 

প্রবৃত্ত হইলেন ; ₹তখন তিনি বপিতে ছেন,--- 

সংস্কত ভাষার উপর আমার বালক-কালাবধিই অনুরাগ ছিল। তখন 

সংস্কত শিখিতে আমার বড় ইচ্ছ! হইল । আমাদের বাটাতে একজন সভাপগ্ডিত 

ছিলেন। তাহার নাম কমলাকান্ত চড়ামণি, নিবাস বাশবেড়ে। তিনি স্থুপঞ্ডিত 
ও তেজন্বী;) তিনি আমাকে বড় ভালবামিতেন। আমি তাহাকে ভক্তি, 

করিতাম॥ একদিশ বলিলাম, আমি আপনার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যকরণ পড়িব। 

তিনি কহিলেন, ভালই তো, আমি তোমাকে পড়াইব। তখন চূড়াষণির নিকট 

সুগ্ধবোধ আরম্ভ করিলাম এবং ঝঢধঘভ, জড়দগব, কঠস্থ করিতে 

লাগিলাম। একদিন চূড়ামণি তাহার হাতের লেখা একধানি কাগজ বাহির 
করিয়া! আমার হাতে দিলেন, কহিলেন, এই লেখাতে সহি করির। দেও। আমি 

বলিলাম কি লেখ! ? পড়িয়! দেখি, তাহাতে লেখ! আছে যে, 'ছাহার পুত্র 
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শ্তামাচরণকে চিরকাল আমায় প্রতিপালন করিতে হুইবে। আমি তাহাতে 

তখনি সহি করিয়া দিলাম । কিছুদিন পরে আমাদের সভাপগ্ডিত চূড়ামণির 

মৃত্যু হইল। তখন শ্তামাচরণ আমার সেই স্থাক্ষরটুকু লইয়া আমার নিকট 
'আপসিলেন, কহিলেন যে, "আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আমি নিরাশ্রয়, এখন 

আপনার আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। এই দেখুন আপনি পূর্বেই ইহ! 
লিখিয়া দিয়াছেন।” আমি তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইলাম এবং তদবধি 
শহ্তামাচরণ আমার নিকটে থাঁকিতেন। সংস্কৃত ভাষায় তাহার কিছু অধিকার 

ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঈশ্বরের তত্বকথা কিসে পাওয়া যায় ? 

তিনি কহিলেন, মহাভারতে । তখন আমি তাহার নিকটে মহাভারত পড়িতে, 

আরম্ত করিলাম । এই গ্রন্থ খুলিবামাত্র একটি শ্লোক আমার চক্ষে ঠেকিল। 

তাহা এই-_প্ধর্ম্মে মতির্ভবতুবঃ সততোখিতানাং সহোকএব পরলোকগতন্ত 

বন্ধু। অর্থাস্তিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানা নৈবাগুভাবসুপয়স্তি ন চ স্থিরত্বং ॥৮ 

তোমাদের ধর্মে মতি হউক, তোমরা! সতত ধর্মে অন্থুরক্ত হও, সেই এক ধর্মই 

পরলোকগত ব্যক্তির বন্ধু। অর্থ, স্ত্রীদিগকে নিপুণরূপে সেব। করিলেও 

তাহাদিগকে আয়ত্ত করা যায় না এবং তাহাদের স্থিরতাও নাই। মহাভারতের 
এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া আমার বড়ই উৎসাহ জন্মিল। আমি এই মহাভারতের 

অনেক অংশ পাঠ করি । 

ধোৌম্যখষির উপাখ্যানে উপমন্ত্রার গুরুভক্তির কথ! আমার বেশ মনে পড়ে। 

আঁমি ধন্্রপিপাসায় উহার অনেকাংশ পাঠ করি। একদিকে যেমন তত্বান্থেবণের 

জন্য সংস্কৃত, তেমনি অপরদিকে ইংবাজী। আঁমি যুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর 

পড়িয়াছিলাম, কিন্ত এত করিয়াঁও মনের যে অভাব, তাহা কিছুতেই ঘুচাইতে 

পারিলাম না। সেই বিষাদের অন্ধকার, সেই অশান্তি, হৃদয়কে অতিমাত্র ব্যথিত 

করিতেছিল। ৃ 

এই বিষাদ অন্ধকারের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে বিছ্যাতের ন্যায় একট! আলোক 

চমকিত হইল । দেখিলাম, বাহা ইন্দ্রিয় দ্বার! রূপ, রস, গন্ধ, শব, স্পর্শের যোগে 

বিষয়-জ্ঞান জন্মে ।,' কিন্ত এই জ্ঞানের সহিত আমি যে জ্ঞাতা তাহাও তো 

জানিতে পারি । দর্শন, ম্পর্শন, আপ্রাণ ও মননের সহিত আমি যে দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, 

ভাতা ও মন্ত। এ জ্ঞানও তো পাই। বিষদ-জ্তানের সহিত বিষয়ীর বোধ হয়, 

২ 
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শরীরের সহিত শরীরীকে জানিতে পারি। আমি অনেক অনুসন্ধানে সর্ব প্রথমে 

খাই আলোকটুকু পাই। যেন ঘোর অন্ধকারাবৃত স্থানে হূর্য্যকিরণের একটি রেখা 
আমিয়! পড়িল। বিষয়-বোধের সহিত আমি আপনাকে আপনি জানিতে পারি, ইহ 
বুবিলাম। পরে যতই আলোচনা করি, জ্ঞানের প্রভাব বিশ্বসংসারে সর্বত্র 

দেখিতে পাই। আমাদের জন্য চন্দ্র হুর্ধ্য নিয়মিতরূপে উদয়াস্ত হইতেছে 
আমাদের জন্ত বাঁযু বৃষ্টি উপযুক্তরূপে সঞ্চালিত হইতেছে । ইহারা সকলে 

মিলিয়৷ আমাদের জীবন পোঁষণের একটি লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেছে । এইটি কাহার 

লক্ষ্য? জড়ের তো লক্ষ্য হইতে পারে ন|--চেতনেরই লক্ষ্য । অতএব একটি 

চেতনাবান পুরুষের শাসনে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে ।. দেখিলাম, শিশু ভূমিষ্ঠ 
হইবামাত্র মাতার স্তন্তপান করে, ইহা কে শিখাইয়! দ্রিল 1 তিনিই, ধিনি ইহাকে 
প্রাণ দিগ্নাছেন! আবার মাভার মনে কে স্নেহ প্রেরপ করিল? যিনি তাহার 

স্তনে হুপ্ধ দিলেন, তিনি। তিনিই সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ ঈশ্বর, বাহার 

শাসনে জগৎসংসার চগিতেছে। বখন এতটুকু জাননেত্র আমার ফুটিল, 

তখন একটু আরাম পাইগাম। বিষাদ-ঘন অনেক কাটিয়া গেল। তখন কিছু 

আশ্বস্ত হইলাম। 
ব্হুপূর্বে প্রথম বয়সে আমি যে অনস্ত আকাশ হইতে অনস্তের পরিচয় 

পাইয়াছিলাম, একদিন ভাবিতে ভাবিতে তাহ! হঠাৎ আমার মনে পড়িয়৷ গেল, 

আবার আমি একাগ্র মনে অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র খচিত এই অনস্ত আকাশের উপরে 

দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম এবং অনগ্দেবকে দেখিলাম, বুঝিলাম যে অনস্তদেবেরই 

এই মহিমা। তিনি অনন্ত-জ্ঞানস্বরূপ, যাহা হইতে আমরা পরিমিত জ্ঞান ও 

তাহার আধার এই অবয়ব পাইয়াছি, তাহার কোন অবয্পব নাই। তিনি শরীর 

ও ইব্জ্িয় রহিত। তিনি হাত দিয়া এ বিশ গড়ান নাই। কেবল আপনার 

ইচ্ছার হবার এই জগৎ রচনা! করিয়াছেন। স্থষ্টির কৌশল-চিন্তায় অ্রষ্টার জ্ঞানের 

পরিচয় পাই । নক্ষত্রথচিত আকাশ দেখিয়! বুঝি তিনি অনস্ত। এই সুত্রটুকু ধরিয়! 
তাহার স্বরূপ মনের মধ্যে আরও খুলিয়। গেল। দেখিলাম, যিনি অনস্তজ্ঞান, 

তাহার ইচ্ছাকে কেহ বাধ! দিতে পারে না। তিনি যাহ! ইচ্ছা! করেন তাহাই হয়। 

আমরা, সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়! রচনা করি, তিনি তীহাঁর ইচ্ছায় সকল 
উপকরণ হৃষ্টি করিয়া রঢ়না করেন। তিনি জগতের ৫কবল রচনাকর্তী নহেন। 
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তাহা হইতে উচ্চ, তিনি ইহার হৃষ্টিকর্তী। এই স্যষ্ট বস্ত্ব সকল অনিত্য, বিকারী, 
পরিবর্তনশীল ও পরতন্ত্র। ইহার্দিগকে ঘষে পূর্ণজ্ঞান হ্যট্টি করিয়াছেন ও 
চালাইতেছেন তিনিই নিত্য, অবিকৃত, অপরিবর্তনীয় ও স্বতন্্ব। সই নিত্য 

'সত্যপৃণ পুরুষ সকল মঙ্গলের হেতু এবং নকলের সম্ভনীয়। কতদিন ধরি! 
এইটি আমার বুদ্ধির আলোচনায় স্থির করিলাম) বত সাধনার পর এই সিদ্ধান্তে 

উপনীত হুইলাম। তথাপি আমার হৃদয় কাপিতে লাগিল। জ্ঞান-পথ অতি 
ছুর্গম পথ, এ পথে সাহস দেম্স কে? আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হুইলাম 
তাহাতে সায় দেয় কে? ্ ঈ রঙ 

অহধি দেবেন্ত্রনাথ কলিকাতার অধিতীয় ধনী প্রিন্স, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র, মহা! 

রাজ। রামমোহন র।য়ের সহিত ছ্বরকানথ ঠাকুরের ঘনিঠতা ছিল, মহবিও বালক-কালা ববি 

রানা রামমোহন রায়কে অবলোকন করিয়। আলিয়াছিলেন, তাই তিনি আনন একস্থানে 

বলিতেছেন, 

শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংশ্রব। 'আমি তাহার 

স্কুলে পড়িতাম। তখন হিন্দু কলেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের 

অনুরোধে আমাকে এ্রক্কুলে দেন। স্কুলটি হেছুয়ার পু্রিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত 

আমি প্রার প্রতি শনিবার দুইটার সময় ছুটি হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত 

রামমোহন রায়ের মাণিকতপার বাগানে যাইতাম। অন্ত দিনও দেখ! করিয়া 

আপিতাম। কোন কোন দ্বিন আমি তথাক্প গিয়া! বড়ই উপদ্রব করিতাম। 

বাগানের গাছের নিচু ছিড়িয়া, কখনে। কড়াইস্ত'টি ভাঙগিয়া মনের স্থথে খাইতাম । 

রামমোহন রাপ্প একদিন কহিলেন, ব্রাদার! রৌদ্রে হুটাপাটি করিয়া! কেন 

বেড়াও, এইখানে বোসো । যত নিচু খেতে পার এখানে বসিয়া খাও। মালিকে 

বলিলেন, যা, গাছথেকে নিচু পেড়ে নিয়ে আয়। সে তৎক্ষণাৎ এক খাল৷ 

ভরিয়া নিচু আনিয়া দিল। তখন রামমোহন রাম বণিলেন, যত ইচ্ছ। নিচু খাও। 

তাহার মুত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাহাকে 

দেখিতাম। বাগানে একট। কাঠের দোল! ছিল। রামমোংন রাস অঙ্গচালনার 

জন্ত তাহাতে দো খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি আমাকে 

৫সই দোলার* বলাইয়া আপনি টানিতেন, ক্ষণেক পরে আপনি তাহাতে বণিক! 

বলিতেন বাদীর ! এখন তুমি টান। 
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-:ধখনই আমি বুবিলাম যে ঈশ্বরের শরীর নাই, তাহার প্রতিমা নাই, তখন 

হইতে আমার পৌত্তলিকতার উপর অবিশ্বাস জন্মিল। রামমোহন রায়কে 

স্মরণ হইল--মামার চেতন হইল, আমি তাহার অনুগামী হইবার জন্ত প্রাণ ও 

মন সমর্পণ করিলাম । | 

যে শাস্ত্রে দেখিতাম পৌত্তলিকতার উপদেশ, সে শান্জে আমার আর শ্রদ্ধা 
থাকিত না। আমার তখন এই ভ্রম হইল যে, আমাদের সমুপায় শাস্ত্র 

পৌন্তলিকতার শান্ত্র। অতএব তাহা হইতে নিরাকার নির্বিকার ঈশ্বরের তত্ব 

পাঁওয়! অপস্তব। আমার মনের যখন এই প্রকার নিরাঁখভাব, তখন হঠাৎ 

একদিন সংস্কত পুস্তকের একটা পাঁতা আমার সম্মুখ দিয়া উড়িয়! যাইতে দেখিলাঁম। 

উৎম্থক্যবশতঃ তাহা ধরিলাম। কিন্তু তাহাতে যাঁভ! লেখা আছে, তাঁহার কিছুই 

বুঝিতে পারিলাম নাঁ। শ্ামাচরণ ভটাচার্ধ্য আমার কাছে বসিয়াছিলেন, 
আমি তাহাকে বলিল!ম, তুমি এই পাতার শ্লোক গুলানের অর্থ করিয়া রাঁখ, 

কুঠী হইতে আইলে আমাকে সব বুঝাইয়। দিবে। এই বলিয়া! আমি ইউনিয়ান 
ব্যাঙ্কে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলাম। এ সময়ে আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে কর্ম 

করিতাম। আমার ছোট কাকা রমানাথ ঠাকুর তাহার ধন-রক্ষক। আমি 

তাঁহার সহকারী । ১০ট! হইতে যতক্ষণ ন! কাজ নিকাশ হয়, ততক্ষণ তথায় 

আমার থাকিতে হইত। ক্যাশ বুঝাই দিতে রাত্রি দশট! বালিয়া যাইত। 

কিন্ত সেদিন শ্তামাচরণ ভট্টাচার্যের নিকট হইতে পৃ'থির পাতা! বুবিয়৷ লইতে 

হইবে, অতএব ক্যাশ বুঝাইয়! দিবার গৌণ আর সহ হইল না। আমি 

ছোট ককাকে বলিয়। কহিয়! দিন থাকিতে থাকিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আপিলাম। 

আমি আমার বৈঠকখানার তেতালায় তাড়াতাড়ি যাইয়াই শ্তামাঁচরণ ভট্টাচার্ধ্যকে 

জিজ্ঞামা করিলাম যে, সেই ছাপার পাতাতে কি লেখা আছে; আমাকে বুঝাইয়া 

দাও। তিনি বলিলেন, আমি এতক্ষণ এত চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহার অর্থ 

কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । আমি আশ্চরধ্যান্থিত হইলাম। ইংরাঁজ পণ্ডিতেরা তো! 
ইরোজি সকল গ্রন্থই বুঝিতে পারে । তবে সংস্কতবিৎ পগ্ডিতের! সকল সংস্কৃত গ্রন্থ 

বুঝিতে পারেন না কেন? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কে বুঝিতে পারে ? তিনি 
বলিলেন, এ তে! সব ব্রক্ম-সভার কথা-_ব্রন্ম-সভার রামচন্দ্র বিস্যাবাগীশ বুঝিতে 
পারেন। আমি বলিলাম তবে তাহাকে ভাক। বিস্বাবাগীশ খানিক পরেই আমার 
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নিকট আমিঙ্কা উপস্থিত হইলেন। তিনি পাতা পড়িয়া! বলিলেন, এযে ঈশে(পনিষৎ। 

“ঈশাবান্তমিদং সর্বং যংকিঞ্চ দগগত্যাঞ্জগৎ। তেন ত্যন্তেন ভূজীথা মাগৃধঃ 

কন্ত পিদ্ধনং।” যখন বিগ্াবাগীশের মুখ হইতে “ঈশাবান্তমিদং সর্বং” ইহার 

: অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমুত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল। আমি 

মানুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী 

আসিয়! আমার মর্ের মধ্যে সায় দ্িল_-আমার আকাজ্ষা চরিতার্থ হইল। 

আমি ঈথ্বরকে সর্ব দেখিতে চাই, উপনিষদে কি পাইলাম? পাইলাম ষে 

তীশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন ক্র |” ইশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে 

আচ্ছাদন করিতে পারিলে আর অপবিত্রত1 কোথায়? তাহা হইলে সকলেই 

পবিত্র হয়, জগৎ মধুময় হয়। আমি যাহা চাই তাহাই পাইলাম। এমন 

আমার মনের কথা আর কোথাও হইতে শুনিতে পাই নাই। মানুষে কি 

এমন সায় দিতে পাঁরে ? সেই ঈশ্বরেরই করুণ! আমার হাদয়ে অবতীর্ণ হইল, 

তাই “ঈশাবাগ্তমিদং সর্বং” এই গুঢ় বাক্যের অর্থ বুঝিলাম। আহা! কি 
কথাই শুনিলাম__ণতেন ত্যন্তেন ভূক্পীথাঃ” তিনি যাতা দাঁন করিয়াছেন তাহাই 
উপভোগ কর। তিনি কি দান করিয়াছেন ? তিনি আপনাকেই দান করিয়'ছেন। 

সেই পরম ধনকে উপভোগ কর-আর সকল ত্যাগ করিয়া সেই পরম 

ধনকে উপভোগ কর। আঁর সকল ত্যাগ করিয়! কেবল তাহাকে লইয়াই থাক । 

কেবল তাহাকে লইয়! থাক! মানুষের ভাগ্যে কি মহৎ কল্যাণ। আমি চির দিন, 

যাঁছ1 চাহিতেছি ইহ। তাহাই বলে । 
আমার বিষাদের যে তীব্রতা তাহা! এই জন্ত ছিল যে, পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল 

প্রকার স্থুখ হইতেই আমি বঞ্চিত হইয়াছিলাম। সংসারেও আমার কোন 

প্রকার স্থখ ছিল না এবং ঈশ্বরের আনন্দও ভোগ করিতে পারিতেছিলাম না। 

কিন্ত যখন এই দৈববাণী আমাকে বপিল যে, সকলপ্রকার সাংসারিক স্থখ ভোগের 

কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরকেই ভোগ কর, তখন, আমি যাহ! 

চাহিতেছিলাম তাহা পাইয়া আনন্দে একেবারে নিমগ্র হইলাম। এ আমার 

নিঙ্গের হুর্বল বুদ্ধির কথ! নহে, এ সেই ঈশ্বরের উপদেশ। পে খধি কি ধন্ত 

ধাহার হৃদয়ে এই সত্য প্রথমে স্থান পাইয়াছিল। ঈশ্বরের উপরে আমার দৃড় 
বিশ্বাস অঙ্সিল, আমি সাংসারিক সুখের পনিবর্তে ব্রক্ষানন্দের আম্বাদ পাইলাম। 
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আহা! ! সে দিন আমার পক্ষে কি গুভদিন--কি পবিত্র আনন্দের দিন। 

উপনিষদের প্রতি কথ৷ আমার জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিতে লাগিল । উপনিষদকে 

অবলম্বন করিয়] 'আমি দিন দিন আমার গম্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 

আমার নিকট সকল গৃঢ় অর্থ ব্যক্ত হইতে লাগিল। আমি বিদ্তাবাগীশের নিকট 
ক্রমে ঈশা, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাওুক্য উপনিষতৎ পাঠ করি এবং অন্তান্ত পণ্ডিতের 

সাায্যে অবশিষ্ট মার ছয় উপনিষৎ পাঠ করি । প্রতিদিন যাহ! পড়, তাহ 

অমনি কণম্থ করিয়! তাহার পর দিন বিগ্ঠাবাগীশকে শুনাইয়া দেই। তিনি 

আমার বেদের উচ্চারণ গুনিয়! বপিতেন যে, প্তুমি এ উচ্চারণ কার কাছে 

শিখিলে ? আমর! তে এ প্রকার উচ্চারণ করিতে পারি না11৮ আমি বেদের 

উচ্চারণ একজন দ্রাবিড়ী বৈদিক ব্রাঙ্গণের নিকট শিখি। যখন উপনিষদ 

আমার বিশেষ প্রবেশ হইল এবং সত্যের আলোক পাইয়! খন মামার জ্ঞান 

ক্রমে উজ্জ্বল হইতে লাগিল, তখন এই সত্যধশ্ন প্রচার করিবার জন্য আমার 
মনে প্রবল ইচ্ছ! জম্মিল। 

মহর্ধি দেবেন্্রনাথের জীবনের এইটুকু আভাস দিতেই প্রবন্ধ স্বীর্থ হইয়। গেল, তৎপরে 

তাহার ব্রাঙ্ছপমাজ স্থাপন, ব্রন্গোপাসন। প্রণালী প্রণয়ন, ব্রান্ষধন্্ন প্রচার চেষ্টা, উপনিষদ-_ 

উদ্ধার ও ব্রাহ্ধধর্ম্ম পুস্তকে তাহার সংস্কার, তৎপরে পিতৃখখণ পরিশোধের জন্য সর্ববস্ম অর্পণ ও 

সত্যের মঙ্মায় খণ পরিশোধ এবং সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্তি, আদীর্ঘকাল একাকী শৈলাদি ভ্রমণ, 

গভীরধ্যান, যোগনাধন। প্রচুররূপে ঈখর-নভ্তেগ। এবং তাহার ধর্দজীবনের প্রভাবে বৃহৎ 

ধর্ম পরিবার গঠন। তাহার সর্ব শ্রেষ্ঠ মহত্ব প্রায় ৯* নবব,ই বর্ষ বয়ন পর্যযস্ত জীবিত থাকিয়া, 
ব্রন্মধ্যান, ব্রন্মজ্ঞান, ব্রক্জানন্দ রসপানে মত্ত থাক1।-__এ বিস্তৃত বর্ণন! এই ক্ষুদ্র পত্রিকার স্থ।নাভাব। 

এজন ধর্মমপিপা বৃন্দ তাহার স্বরচিত জীবনচগ্রিত পাঠ করুন ইহাই আমাদের নিবেদন । 

হিমালয় ভ্রমণ । (৪) 

পখে,_ লক্ষৌ, বেরিলি। 

২৮শে আশখ্িন রবিবার প্রাতে লক্ষৌ পৌছিয়া, শদ্ধাম্প্দ' প্রচারক শ্রীযুক্ত 
অমুতলাল বস্থ মহাশয়ের পুত্র ডাক্তার বিনয়ভূষণ বসুর বাসায় 'আসিলাম। 

অনেক দিনের পর বিনয়বাবুর সহিত সাক্ষাৎ ছওয়ায় উভয়ের মধ্যেই আঁনন্দাসুভূত 
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হইতে লাগিল। ন্নানাদ্দি করিয়!, মধ্যাহ্কে পারিবারিক উপাসনা আমাকে 
করিতে হুইল, কিন্তু আল রবিবারে মন্দিরে সামাজিক উপাসনা বিনক্ববাধু 
করিলেন। লক্কৌ ব্রচ্মমন্দিরটী বেশ নুন্দররূণে স্থগঠিত | 

২৯শে সোমবার প্রাতে বেড়াইতে বাহির হইয়! “মচ্চিভবন” *তস্বিরখানা” 
প্রভৃতি দেখিয়া আসিলাম। মচ্চিভবন প্রকাণ্ড প্রাদাদ, কতই কারুকাধ্ে 

বিনির্ষিত তাহার ইয়তা কর! যাঁয় না। ভস্বির খানাও একটী প্রকাণ্ড ভবন, 
নবাব -সাহেৰ্দিগের বড় বড় অয়েলপেইণ্ট প্রতিকৃতি একটা প্রশস্ত গৃহে সজ্জিত 
রহিয়াছে । চিত্রগুলি এমন সুন্দর চিত্রিত ও জীবন্ত ভাব প্রকাশক যে দেখিলেই 
বুঝ! ধার, কোন্টী ধর্মুভাবের মূর্তি, কোন্টী নীরত্বের মূর্তি। লক্ষৌ সহর বেশ 
পরিফার পরিচ্ছন্ন ও খুব বিস্তৃত। নবাবী চিহ্ন সকল এখনও দেদীপামান, 

তন্মধ্যে কতকগুলি বিলাসিতার ব্যাপার -শতাধিক বেগম গৃহ ইত্যাদি দেখিয়! 

মনে হইল, ইহাই মুসলমান রাঁঞ্ত্বের পতনের কাঁরণ। বৈকালে, বিনয়বাবু 
আমার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে ছুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করার পর যখন 

বুঝিলেন, আমার নিকট পাথেয় নাই, তখন প্রকারান্তরে অন্যের দৃষ্টান্তের দ্বার! 

বলিতে লাগিলেন, “এবপে ভ্রমণ করা সঙ্গত নহে ।” আম সংক্ষেপে বোধ হয় 

তাহার কথার এইরূপে উত্তর দিয়াছিলাম। “আঁমিত কিছু অসঙ্গত দেখিতেছি 

না, এই ভ্রমণ আমার ভীবনে প্রয়োজন ছিল এবং ইহাতে আমার অনেক উপকার 

হইবে বুবিয়াছি, আর আমি ষে কিছু পাথেয় ও আহারীয় সাধারণের নিকট 

গ্রহণ করিতেছি, তাহার বিনিময়ে ভগবানের নাম গান এবং সংপ্রসঙ্গের ছারা 

অস্থুল পদার্থ কিছু না কিছু দিতে চেষ্টা করিয়! থাকি। জগতে বিনিময় ব্যতীত 

কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না, তবে বিনিময় ব্যাপারট। খুব কঠিন, কোন 

কোন সময় মান্থষ তাহার অপব্যবহারে পরম্পরের অপকার করে”। আমি আর 

অধিক কিছু না বলিয়! বেড়াইতে বাহির হইলাম। খুঁজিয়! খুঁজিয়! পুরাতন বন্ধ 
শ্রদ্ধেয় অঘোরবাবুর বাসায় গেলাম। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
এক সমন্ন বাগর্জীচড়ায় থাকিন্! তথাকার মেক হিতপাধন করিয়াছিলেন 

অনেক দিনের পর,'াঁহার সহিত সাক্ষাতে উভয়েরই বিশেষ আনন্দ হইল। 

ইতিমধ্যে আমাদের উন্ভয়ের জীবনে যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহার বিষয়ে 

কিছু কিছু “কথাবার্তা কহিয/ তখন আমি বাসাগ্গ ফিরিবার জন্ত উঠিল।ম।, 



৮৮. রি কুশদহ । [ মাখ, ১৩3৬ 

অঘোরবাবু আমাঁকে জিন্ঞাসা করিলেন, “কবে এখান হইতে যাবেন”? আমি 

বলিলাম, *আগামী কল্য রাত্রের ট্রেণে এ সহর ছাড়িব ভাবিয়াছি”*। তিনি 

বলিলেন, “্কল্য ৫টার সময় বিনয়বাবুর বাস'য় গিয়া! আমি আপনার সঙ্গে দেখ! 

করিব”। | 
| ৩০শে মঙ্গলবার প্রাতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত বেড়াইয়। 'আসিলাম। অনেকটা দুর 

ছিল বলিষ! একটু পরিশ্রাস্ত হুইয়াছিলাম। আ্ানার্দি করিয়। বিনয়বাবুর সহিত 
পারিবারিক উপাসনা! করিলাম । ঈশ্বর কৃপায় শান্তভাবে বিনয়বাবুর পারিবারিক 

মঙ্জলকামনা আন্তরিকভাবে প্রার্থনার্দি করিতে পারিয়া স্ুথী হইলাম । বৈকালে 

বিনক্গবাবু আমাকে এবং আর একটা যুবককে, একখানি সেকেও্ড ক্ল্যাশ গাড়িতে 

করিয়! বেড়াতে লইয়া গেলেন। বোধ হয়, “আরামবাগ” নামক একটা স্থানে 

গিয়! আমর! কথাবার্তায় বেশ আনন্দান্বুভন করিলাম। সেইদ্দিন একটু গরমও 
ছিল, সুতরাং এই ভ্রমণে বিশুদ্ধ বাযু সেবন করিয়। তৃপ্ত হইলাম । বাসায় আপিয়! 

আমি যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইত্ডেছি, এমন সময় অঘোঁরবাবু আসিয়া “গরীব 

বন্ধুর সামান্ত সেবা” এই কথা বলিয়া আমার হাতে ১২ টাকা দিলেন। 
'আহারাদি করিয়া &্েশনে আসিয়া বোধ হয় রাত্রি ১০ টার পর ট্রেণে উঠিয়। 

৩১শে আশ্বিন, বুধবার পরাতে বেরলী পৌছিলাম। | 

একেবারে হবিদ্বার যাওয়াই আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ট্রেণ ভাড়া কম হওয়ায় 

বেরিলী পধ্যস্ত আদিলাম । “ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্ঠ” । ষ্টেশন হইতে 

এক। গাড়িতে চড়িস। সহরের দিকে আিতে লাগিলাম । বেরিলীতে আমার কোন 

পরিচিত ব্যক্তি না থাকায় এক! ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা! করিলাম দ্বে এখানে এমন 

কোন বাঙ্গালী বাবু আছেন, ধহার বাসায় আমি থাকিতে পারি? একা ওয়াল] 

বলিল “মহারাজ” (মহারাজ শব্দ এখানুন সাধুদিগের প্রতি প্রয়োগ করিয়া 

থাকে, আমারও অনেকটা সাধুদ্দগের ন্যায় বেশ হইয়াছিল তাঁই বলিল মহারাঁজ !) 
বাবু প্রিয়নাথ বকিল (উকিল) ক! বাগিচ। মে চণিয়ে, যেতনে বাবুলোক 

আঁতেইে হগ্সি ঠারতেইে।” অর্থাৎ প্রিয়নাথ উকিল বাবুষ বাসার অনেক বিদেশী 
তলোক আ।সিয্। থাকেন। ] 

১. এন্কা ওয়াল! আমাকে বাবু প্রিয়নাথ উকিলের উদ্ভানবাটার ফটকের নিকট 
আামাইয। দিয়া গেল। আমি ভিতরে গেলাম, তখনও বাড়ীর সকলে উঠেন নাই? 



২য়বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা । ] হিমালয় ভ্রমণ । 0 ৮ 

একজন দ্বারবান্ আপিয়! বলিল মহারাজ | “বৈঠিয়ে, বাবু সাহেব কোঠিমে হ্যায় 
নেহি, লেকেন্ আপৃক1 টাহার্নেকো কুছ. হর নেহি) ছেলিয়া বাবু কোঠিমে হ্যায়, 
ম্যায় খবর দেতেহে।” একটু পরে ১৫১৬ বৎসর বয়স্ক বালক, প্রিয়নাথ বাবুর 

“পুত্র আসিয়া আমাকে ভিতরে লইয়! গিয়া বারাগাঁয় বসাইল। তৎপরে আমার 
ইঙ্গিত মত দাঁনাগার (বাথ রুম ) দেখাইয়া দিলে, আমি হাত মুখ ধুইয়া আসিলাম, 

তাহার পর দেখি, আমার জন্ত এক পেয়াল! চা ও কিছু খাবার আসিল, তাহ! পান 
আহার করিলাম। এ খানে বসিয়া আর একটী যুবক হারমোনিয়মে স্থুর' 

দিতেছিল। আমি তাহাতে গলার স্বর সংযোগ করিয়া সঙ্গীত করিবার চেষ্টা 

করিলাম, কিন্তু তাহাদের চঞ্চলচিত্ত অন্যদিকে গেল দেখিয়া, আমি আর সঙ্গীত 

করিলাম না। এইরূপে কিছুক্ষণের মধ্যে ইহাও জানিলাম, যে, বাবু প্রিয়নাথ 
উকিল--প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস বালী, উত্তরপাড়, কিন্তু এখন এইখানেই 

এক রকম বসবাদ হইয়া গিয়াছে । তাহার আর দুই কনিষ্ঠ সহোদরের মধ্যে 

একজন ঝাস্পীর সব্জজ, আর একজন উপস্থিত বক্মারের মুনসেফ,, তাহারাও 

ছুটাতে এখানে আপিয়াছেন, তিন ভ্রাতাক় একত্রে নৈনিতাল গি্লাছেন, শীঘই 
ফিরিয়! আসিবেন। 

এই গৃহে ষে প্রকারে আশ্রয় পাইলাম তজ্জগ্ প্রাণে যে ভাব হইয়াছিল তাহা 

ডায়েরীতে এইরূপে লেখ ছিল,_-প্যেখানে নিরুপায় সেইখানেই “মায়ের কোণ” 

নিকট হইতেছে ; মা, ম! বলে কবে বিগপিত হ'ব” | বুধবার হইতে শনিবার 

পর্যন্ত এইম্থানে অবস্থান করিয়্াছিলাম এবং এখানে বেশ স্বচ্ছন্দে ছিলাম । 

প্রিয়নাথ বাবুর বাঙলায় একটী স্বতন্ত্র ঘর অতিথি অভ্যাগতের জন্ত আছে, 

তথার শধ্য1, আলোক, জল, বিবার জন্য চেয়ার, টেবিল, লেখনী, সজ্জা হিং 

প্রস্তুত থাকে, কোন বিষয়ের জন্ত কট পাইতে হয় না। 

প্রিযনাথ বাবুর বাগুলাঁয় থাকিয়! সহরের ভিতর বেড়াইতে গেলাম। প্রথমে 

বাবু সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ হইল। তাহার ঘরে সঙ্গীত- 

বাছের চিহ্ন দেদীপ্যমান ! নানাবিধ বাগ্যন্থযোগে তিনি এবং তাহার ৰন্ধগণ 

সঙ্গীতের চচ্চ। নিম্বমিতরূপে করেন। আরে! শুনিলাম পার্খের বাড়িতে 

মুকুন্দবাবু, একজন ভাল সঙ্গীতজ্ঞ আছেন। আমি তে। সঙ্গীত শাস্ত্রে নিতাস্ত 
অজ্ঞ, তথাপি একটু ভয়ে ভয়ে জান।ইলাম, আমি সঙ্গীত বিগ্কাপন অভিষ্ঞ নহি 

৩ 



এই কুশদছ। [ মাঘ, ১৩১৬ 
পতি 

কিন্ত ভগবানের নাম গান করা একটু আধটু অভ্যাস আছে) যদি আপনারা 

অনুগ্রহ করে শোনেন, তাহ! হইলে "আমি প্রস্তত আছি। প্রথম দিন সন্ধ্যার পর 

সারদাবাবুর বাড়িতে আমার সঙ্গীত হইবে স্থির হইল। সঙ্গতের সঙ্গে সর্ববদ! 

আমাক সঙ্গীত কর! অভ্যাস ন|! থাকায় ভাবিলাম তালে ঠিক হইবে কি না». 

অথচ বাগ্ধবন্ত্র উপস্থিত সত্তেও সঙ্গতের দহিত ন| গাহিলে রসভঙ্গ হইবার সম্ভাবন!। 

যাহ! হউক একটু ব্যাকুল ভাবে ভগবানের স্মরণ করিয়! বাস! হইতে সারদাবাবুর 

বাড়ী আলিলাম। বথ৷ সময়ে আমার সঙ্গীত আরম্ভ হইল এবং তাছার সঙ্গে 

সঙ্গত হইতে লাগিল, আমি একেবারে আশ্চষ্যান্বিত হুইয়! গেলাম ; ডায়েরীতে 

এইক্প লেখ আছে-_“প্রথম দিন সঙ্গীত খুব হইল, সত্যই “তীর শক্তিতে হইল। 

স্বরণ লয়েছিলাম, প্রকাশিত হইলেন ; তালে ঠিক হইয়! গেল।” 

এইদিনেই রাত্রিতে প্রিযনাথ বাবুর! বাসায় আমিলেন । আমি বুহস্পাতবার 

প্রাতে বাঙলার নিকট দীড়াইয়! প্রভাতী কীর্তন করিলাম, প্রিক্ননাথ বাবুর 

জামাত।--গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সুখোপাধনয কেবল 

মনোযোগের সহিত শুনিয়াছিলেন, প্রিয় বাবুর! তিন ভ্রাতায় নির্বাক ছিপেন। 

আহারের 'ঙময়ে আমাকে লইয়া, একঘরে একত্রে, (আমি স্বতন্ত্র পংক্তিতে ) 

বলিয়। সকলের আহার হইত। : 

অযোধ্যানিবানী রামপেয়ারে স্বরণ নামক জনৈক প্রাচীন ভক্তের সহিত 

আলাপ করিয়া বড়ই তৃপ্তি বোধ হইয়াছিল। রামপেয়ারের স্ত্রী পরিবার নাই, 

এখানে এক ভাই ছিল, তাহার মৃতু হইয়াছে, ভাইপোদের দেখিতে আমিয়[ছেন, 

বাঞ্ারে তাহাদের হুগ্ধ দধির দে'কান আছে। 

 সারদাবাবুরা আমাকে কিঞ্চিৎ পাথেয় দিরাছিলেন, এবং বপিয়াছিলেন, 

“কয়েকদিন আপনি এখানে থাকুন আমরা আপনার পথ খরচের জন্ত কিছু টাদা 
ভুূলিয়! দিব।” তাহাতে বোধ হয় আমি এইরূপই বলিয়াছিলাম «মামি এখন 

হরিদ্বারে যাইব, এবং কিছুদিন সেখানে থাকিব এমন ইচ্ছা! আছে, এখন আমার 
আর কোন অর্থের প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ আমি আর বিলম্ব করিব না।” 

বেরিলী ছাড়িবার সময় ক্ষিতীশবাবু আমাকে বলিয়া! দিমাছিলেন, “্হরিত্বার 

তীর্থস্থান, তথায় কেবল যাত্রির ভিড় হয়, আপনি সেখানে থাঁকিবেন না, কঙ্খলে 
খ|কিবেন, কঙ্খল বেশ নির্জন স্থান এবং সাধুধিগের অনেক আশ্রম আছে। 



২য় বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা । ] কেন? "৯: 

তথায় থাকিলে আপনার কোন অন্ুবিধা হইবে না। পরম্হংস রামকুঞ্খদেবের 

যে সেবাশ্রম আছে বোধহয় ম্নেখানেও থাকিতে পারিবেন ।” 

১. ৩রা কার্তিক শনিবার রাত্রি ১২টার সময় প্যাসেঞ্জার ট্রেণে উঠিলাম, গাড়িতে 

বেজায় ভিড় ছিল, কিন্তু এমনি মনে উৎসাহ ও আনন ছিল, যে, সে কট 
কিছুমাত্র বৌধ হইল না--৪ঠ| কার্তিক প্রাতে হরিছারে পৌছিলাম। (ক্রমশঃ ) 

কেন ? 
কেন উঠে চাদ নীলিম আকাশে 

ফুটে থাকে তারা শত ঠাই হাসে, 

কেন রবিকর নিশীথ নীরব 

কাহার আদেশ, বাহার বিভব ? 

কেন ডাঁকে পাখী, কি মহিম! কয় 

কাহার ঈঙ্গিতে বহিছে মণয়, 

কেন নর হাসে কেন কীন্ডে তার! 
মোহের স্বপনে থাকি আত্মহারা ? 

কিসের লাগিয়! হরষিত মনে, 

থকে ফুটে ফুল সজনে বিজনে, 

মধুর নিনাদে নদী কল্লোলিত, 

কল কল রব কেন উল্লাপিত ? 

অথবা বিজলি কাঁলমেঘ কোলে 

চমকি চমকি কেন নভে দোলে, 

কেন বা ধরাতে আসে যায় আর? 

মানব জনম কি সাধন তার ? 

সকলি বুঝিবা এক আজ্ঞা হতে 
ভূুগতের মহ! অভাব পুরাতে, 
লাধিছে মঙ্গল মহত-মহান 

তাই নিজ কর্ধে, নহে কিছু আন। 
| প্পৃথীনাথ চট্টোপাধ্যায় 
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গোবরডাঙ্গা হাইস্কল। 
সগৌবরভাঙ্গা হাইস্কুলের জন্ম কোঠী অবশ্ঠই আছে কিন্তু আমি তাহা 'দেখি 

নাই।. না দেখিলেও অনুমান খণ্ডের জ্ঞানপ্রভাবে বলিতে পারি ইহ বয়সে 

পাঁচের কোটার মাঝামাঝি সংখ্যায় আলিয়াছে। প্রাচীন নিয়মান্থসারে এখন 

'ঘানপ্রস্থের সময় উপস্থিত হইলেও আমর! ইহার আরও দীর্থায়ু কামনা করি। 

গোবরডাঙ্গার স্কুল বাল্ স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন বাবুর অপত্যনির্বশেষ যত্তে 
প্রতিপাণিত হইয়াছিল। ইহাকে সুস্থ, সবল এবং কর্মক্ষম করিবার জন্য 

যাহা কিছু আবশ্তাক হইত, তিনি সর্বাস্তকরণে তৎসমুদ্বাক্পই সরবরাহ করিতেন, 

তঙ্গানীস্তন গবর্ণমেণ্টও ইহার প্রতি সতত কৃপাদৃষ্টি রাখিতেন। 

ক্রমে ইহ! যৌবনপীমাঁয় উপস্থিত হইল, কাঁলনশে ইহার একমাত্র প্রতিপালক 
ধাবু সারদাপ্রসন্ন পৃথিবীর মায়া কাটিয়া অমরধামে চলিয়া! গেলেন, তাহার 

পরিত্যক্ত সম্পত্তি কোর্ট অব. ওয়ার্ডের হস্তে স্তস্ত হইল ; কোর্ট অব. ওয়ার্ড 

তাঁহার পরিজনের ন্তায় স্কুলের জন্যও একট! বাঁধাবাধি মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত 
করিয়া দিলেন, কিন্তু ইহাতে তাহার ভরণপোধণের কোন প্রকার কষ্ট হয় নাই, 

কেন ন! ইহার কিছু দিনের পর হইতে মিউনিসিপালিটীও কিছু কিছু সাহাষ্য 

করিতেছিলেন। 

হতভাগ্যের লক্ষণই এই, তাহার প্রথমে সুখ এবং শেষে ছুঃখ ঘটিয়া! থাকে, 

এই কুলের পক্ষেও ঠিক তাহাই ঘটিল। মিউনিসিপালিটী সাধারণের সম্পত্তি, 
সাধারণের মঙ্গল উদ্দেপ্টেই ইহার স্থৃষ্টি ও স্থিতি; কিন্তু কিজন্য জানি না আজও 

: বুঝিতে পারিলাম না, যেকি বিচারে কোন্ মঙ্গল সাধন উদ্দেশ্যে স্কুলের এই 

' মিউনিলিপাল এড্ বন্ধহইল। এদিকে গবর্ণমেন্ট এড্ ক্রমশঃ কমিতে আরম্ত 
করিল, বাবুবাও কিঞ্চিৎ নৃানহারে মাসিক সাহায্য দিতে আরম্ভ করিলেন । 
আয় এইরূপে খুব কমির়া' গেল বটে, কিন্তু তখনও মোটাভাত ও মোটাকাপড়ের 
অন্ভাব-ক্লেশ হয় নাট, ক্কুল একরকম সুখে ছুঃখে চলিতে লাগিল। 

তারপরই একেবারে সর্বনাশ। অকল্মাং অচিস্তনীয়হ্পরিণাম। এই দারুণ 
অনাটনের সমন এবং বৃদ্ধাবস্থায় স্কুল হঠাৎ সৌধীন হইয়! বদির্ল। অনেক 
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সময়ে সামাজিকতার খাতিরে পেটে না খাইয়াও বৃদ্ধকে হেম্নারব্রাণ, ব্যবহার 
করিতে হয়, প্যাণ্ট,নুন €কাট দিয়া নিজের বার্দক্যহ্থলভ হাড়, গোড় ঢাকিতে 

হয় নতুবা আত্মরক্ষী অনাধ্য হইয়া উঠে। স্তরে সথ না থাকিলেও কালের 

গতিতে এবং সামান্িকতার অনতিক্রমনীয় প্রভাবে বিগ্বালয়কে এখন বাহ্ 
দৌথীনতা! দেখাইবার প্রয়োজন হইল । 

সে, পুর্বে পর্ণাচ্ছাদিত আট্চাঁলা গৃহে কেমন নখে সচ্ছন্দে, কেমন মনের 
স্ুখে-কেমন অনন্তসাধারণ সন্ত্রমের সহিত কালযাপন করিত। এখন বিল্ডিংএর 

মধ্যে থাকিয়াও সতত সন্ত্রন্ত,_-কখন €ক কিরূপ রিমার্ক করিবে এই শংকায় 

নিরস্তর উদ্বিগ্র। এখন প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থপ্রশস্ত বাস্তভূমিতে প্লেগ্রাউণ্ড 
চাই, বিনোদকানন চাই, :পাইখান। ও ফিল্টার্ড ওয়াটার্ চাই, বাজারের মিষ্টদ্রব্য 

ভোজনে রসনা পরিতৃপ্ত হইলেও তাহ! আনিতে সাহস হয় না কারণ নিশ্চয়ই 

তাহাতে রোগের বীঙ্জাণু আছে। এ সমস্ত ব্যতীত সভ্য জনোচিত একটা 
লাইব্রেরীরও প্রয়োজন। ইহার ধেকোন একটার অভাবে ভদ্র সমাজে মুখ 

দেখাইবার উপায় নাই। ্ 
সখ এই পধ্যন্ত হইলেও ততট। ভাবিবাঁর বিষয় ছিল ন1। কিন্তু ইহার মাত্রা 

আরও বাড়িয়! উঠিয়াছে। নেকালে ইদুর ধরিতে পারিলেই বিড়ালের কাঁধ্যদক্ষত। 
সপ্রমাণ হইত, কিন্তু এখন আর তাহা হয় না, এখনকার দিনে ইছ্র ধরা 

বিড়ালের কোপ্নালিফিকেশন্ নহে, গাত্রে ছুই তিনটা ডোর! ডোর! দ্বাগ থাকিলেই 
হইল। এই স-কলঙ্ক বিড়াপ শৃন্ত গৃহ অরণ্যের নামান্তরমাত্র। এখন কার্ধ্য 
পরিচালনার জন্য অন্ততঃ ছুঞ্জন গ্র্যাুয়েট, এবং ছুপ্ধন আগ্ডার গ্র্যাজুয়েট, চাই, 
অন্তান্ত শিক্ষকদিগেরও অন্ততঃ বিশ্ববিগ্ভালয়ের সার্গণ দ্বার মুক্ত করিবার ক্ষমতা 

থাকা আবশ্যক । দরিদ্র পল্লীগ্রামের স্কুলে এত বাঁড়াঝাড়ি সহিবে ন! বলিয়াই মনে 

হয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে সে চিন্তা বিড়ম্বনামাত্র যাহা হউক, যতক্ষণ শ্বাস 

ততক্ষণ তল্লাস করা উচিত “্যত্বে কৃতে যদ্দি সিধ্যতে কোহত্র দোষঃ |” 

এখন কথ! এই যত্ব করেকে? এক বাবুর! ব্যতীত এ বিপত্তি সাগরের 
অন্ততরণী দেখি'না। গোবরডাঙ্গা স্কুলের সন্তান সন্ততি ভাক্গার, উকীল, 

মোক্তার, পোষ্টার, গুলমাষ্টার, কেরানী, নায়েব, গোমস্তা, মার্চেন্ট আর কতই 

বা বলিব, অসংখ্য বর্তমান, কিন্ত কখন এক পয়সার মিছরি দিয়াও জননীর কুশল 



৯৪ কুশদছ। এ. ১. মাঘ, ১৩১৬ 

জিজ্ঞাসা করেন না। বৃদ্ধা, বিপন্না জননী অগ্ভাপি হাটকুড়ীর মত তাহার 

পিডকুলের মুখ পানে চাহিয়! 'আছেন। মাননীয় “কুশদহ সম্পাদক মহ।শয় ইঙ্গিতে 

বলিয়াছেন “কাহাঁকেও কিছু না বলাতে স্কুলের | গস্টানদিগেক কিছু অভিমান ্ 

হুইয়াছে, মাননীয় জন্নীদার মহাশয়গণ আহ্বান করিলে তাহারা সানন্দে মাসিক 

টাদা দিতে প্রস্তুত আছেন” 1* দেশের লোকের মনের ভাব এমন হইলে টি 
সানন্দে সকলকে -আহ্বান করিবেন বলিয়া ভরসা করিতে পাগি।*.******দ্বিতীয় 

উপায় বারোয়ারি, বারোয়ারির টাকায়, ভদ্র সমাজে এখন বিস্তর সংকাঁধ্য' মং সাধিত 

হইয়া থাকে। শুদ্ধ তামপিক প্রকৃতি লোকের প্রীতির নিমিত্ত ছুদিনের মধো 

প্রচুর অর্থ ব্যয় কর! যেন কেমন বিসদৃশ বলিয়া! মনে হয়, সেই জন্য মাননীয় 

জমীদার মহাশয়দিগকে এ বিষে সুক্মা বিবেচন! করিতে অনুরোধ করি, দেশের 

মঙ্গলের জন্, সান্বিক ও রাঁজপিক প্রকৃতি মহান্গভব মহাশয়গণের শ্রীতিবর্ধনার্থ, 
যেন বারোয়ারির অদ্ধেক টাকা ব্যয়িত হয়, 'মপরার্ধ আমোদ আহলাদের জন্ঠ ব্যয় 

করিয়া ধেন সর্বসাধাঁরণকে সুখী কর! হয়। বাহার! বারোয়ারির কেবল গান 

বাজনার পক্ষপাতী তীহার! কি বলিতে পারেন যে দেশে স্কুলের প্রয়োজন 

নাই অথব| স্কুল থাকাঁতে দ্রেশের একটী মহান্ অকল্যাণ হইতেছে? 
যদ্দি তাহ! না হয়, তবে বারোয়ারির কতক টাক! দিয়! স্কুল রক্ষা করা নিতান্ত 

আবশ্ঠক। কেন যে এত দ্বিন বারোগ্লারির টাকায় কোন সৎকর্মের অনুষ্ঠান হয় 

নাই ভদ্রমমাজ বলিয়। তাহা ভাবিয়! দেখিবার কথা । এরূপ হইলে দেশের 
সকলকেই বারোয়ারির চাঁদা দেওয়। সঙ্গত বলিয়। বিবেচিত হইতে পারে। 

বিষ্তাশিক্ষা ও আমোদ প্রমোদ উভয়ই প্রার্থনীয়। এখন হইতে বারোয়ারির 
88০৮ ১ ০০ ০০ ও পারার ৪ ০:০১ এরও ০৫" সরা». ০৮ পর হি পা». জা রিট “ও ৮৫ ০0 

* “স্কুলের সন্ত(নদিগের অন্ভমান হইয়াছে, * * * সানন্দে মাসিক টাদ। দিতে 

প্রস্তুত মাছেন।” এরূপ কথ। তো! ক্কোখাও অ*মর| বলি নাই। বিদ্যালয়ের উন্নতি স/ধনজন্ত 

বমগ্রাম সহযোগী বলিগ্াছিলেন, *আশ। করি সাঁধারণে এ বিষয়ে যত্বুবান্ হইবেন”। তাই 

অ।মর! বলিয়াছিসাধ ( অগ্রহায়ণ সংখ্যায়) আপ্ন হইতে দেশের লে।ক যত্ববান্ হইবেন তাহার 

সষ্তাবন। নাই। বরং বড় বাবু হত্বুবান্ হইয়া দেশের কৃতবিদ্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে লইর। 

একটা পস্কুল কমিটা" গঠন করিয়া। অগ্রে ক্কুলেয় প্রতি সাধারণের যত্ব আকর্ষণ 
করাই প্রকৃষ্ট উপানন। শ্রঞ্ধাম্পদ লেখক মহাঁশয়কে আর একবার এ লেখাট! পাঠ করিতে 

জন্থরোধ করি। (কুঃ সঃ) 



২য়ুবর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা । ] হয়দারপুর | ০৯৫ 

কাধ্য বেখিয়! সর্বপ্রকার লোকই যেন মানন্দ লাভ করে এবং সকলেই ধেন 

বারোয়ারির পক্ষপাতী হয়। গোবরডাঙ্গার বারোয়ারি ও স্কুলের কর্তৃত্ব একই 

শক্তিশীলীহস্তে' স্তষ্ত,তাই ভরসা আছে, গুটিকতক তুচ্ছ টাকার জন্য স্কুলের 

*হঠাৎ অনশনমৃত্যু ঘটিবে না। | 
শ্রীবরদাকান্ত মুখোপাধায়, গোবরডান্গ! |. 

হয়দারপুর । এ 
গোবরভাঙ্গ।র. অন্তর্গত হয়দারপুর একখ|নি ক্ষুদ্র গ্রাম । একটি পল্লী বলিলে 

বলা যায়। গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও অধিকাংশ ব্যবপায়ী ধনীর বাস। তন্মধ্যে 

তৃতীর পুরুষ, পরলোকগত রামজীবন আশ, ভগবতিচরণ দে এবং রামচন্দ্র কোচের 

নাম উল্লেখ যোগ্য । তৎপরে, পরলোকগত স্যষ্টিধর কৌচ, রামগোপাণ আশ, 

শ্রীরাম আশ, রামগোপাল রক্ষিত, মঙগলচন্ত্র আশ, গোপাণচন্দ্র আশ, প্রভৃতি 

ধনীগণের জন্ত গ্রামখানি এক সময়ে সমৃদ্ধির গৌরব ঘোষণা! করিয়াছিল। 
সেও অধিক দিনের কথা নহে, অন্যুন 5৫০ বৎসরের কথা । কিন্তু তখনও 

এ গ্রামের যুবক্লের নৈতিক অবস্থ! ভাল ছিলনা; কেননা ধনের সঙ্গে 
শিক্ষাবিহীনতা হইলে সচরাচর যাহ। হইয়! থাকে, তাহাই হইয়াছিল। অন্তদিকে, 

সর্বত্রই বিধাতাঁর বিচিত্র লীল!, তাই বুঝি, ঘন আধার রাত্রপ মধ্যে খাচ্ছোতিকার 

সদৃশ, এ দুর্নীতি পরায়ণ যুবকদলকে স্থপথ দেখাইবার জন্ত এবং ভাবস্যতে গ্রামের 
নামকে গৌরবান্থিত করিয়া রাখিবার জন্ত তাহার মধ্যে পরলোকগত রানবিহারী 
চেল, বি, এ» ভুতনাথ পাল, বি, এ, বিহাপীলাল আশ এবং লক্ষ্ণচন্দ্র আশ, 

উদ্তব হইয়ীছিলেন ॥ কিন্তু অন্ধ চক্ষু দেখিয়াও দেখে না, অসাড় হৃদয় জাগিয়াও 

জাগে না। ফলে কি হইল? কন্পেকটা যুবকের অকালমৃত্যু, ধনক্ষয়, কেহ বা 

চিরদিনের ভন্ত স্বাস্থ্য হারাইয়! জীবন্মু তাবস্থায় থাকিয়! কিছু কাপের মধ্যে ইহুলীল! 
শেষ .করিল। অবশেষে একটা বালকের একটু জাগ জাগ ভাব দেখিয়! 

আমাদেরও মন, হইল, বুঝিব! স্থভদিন আসিল, কিন্তু গ্রামখানির এমনি তুর্ভাগ্য, 

যে সেই বালক থা যুবক হরিবং ২শও প্রভাতকুন্গম, প্রভাতেই ঝরিয়৷ পড়িল। 

এখন ধনে, স্বাস্থো, নীতিতে ব! ধর্মে, সকল রকমেই যেন হয়দারপুর গ্রামের 

অবনতির অবস্থ! দেখা যাইতেছে । 



৯৬ . সুশদহ । | মাঘ, ১৩১৬ 

এ. অশ্্রতি আমর! একখানি পত্র পাইস্বাছি_-জনৈক যুবক এই গ্রামের নৈতিক 
অবস্থার দিন ধিন অবনতি দেখিয়া! হুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আমরা 

এই পত্র প্রাণ্থে হঃখের মধ্যেও সুখী হইণাম, এই জন্ত যে, দেশৈক্ঈ--ছূর্গতি 

ছরের একটা প্রধান উপায্ন “ব্যথিত হৃদয় ।” কোন দেশ, কোন জাতি অথব|. 

কোন ক পল্ীর ছুর্দশার জন্যও যরি অন্ঠের হৃদয় কীদে, আর সেই বেদনা 
বোধ ক্রমে,  ঘুনটুভ্ূত হয়, তবে তাহা হইতেই মহৎ মঙ্গল ফল উৎপন্ন করে। 
*আময়! বলি, গ্রামে যে ২1৪ টা চরিত্রবান যুবক আছেন, তাহারা! একত্র “হইয়া 

বিনীতভাবে জ্ঞান আলোচনা! করুন, এবং সাময়িক পত্রিক1 ও ভাল ভাল পুস্তক 

পাঠ দ্বারা, যাহাতে অপরেও জ্ঞান পথে-_সৎপথে আকুষ্ট হয় তাহার চেষ্টা করুন। 
-্ুভ চেষ্টার ফল-ন্বরূপে ভগবান্ আশীর্বাদ করিবেন। আর এ পথের সম্বল বিশ্বাপ 
'ঞ দৃঢ়তা । অন্যথ! পাঁশব বলে মানুষকে ভাল করা যায় না । 

স্থানীয় সংবাদ । 
“আমর! নিয়লিখিত সংবাদটা প্রকাশ করিতে অন্ুরুদ্ধ হইথাছি,_ 

মস বাবু হূর্গাচরণ রক্ষিত সংগৃহীত “কুশদ্বীপ কাহিনী ও খাটুরার ইতিহাস” 
নামক সগ্তগ্রাম বিবরণী সম্বলিত, সুবুহৎ গ্রন্থ, কুশদহ নিবাপী নরনারীকে 

বিনামুল্যে বিতরিত হইবে। ডাকে লইলে তিন আনার টিকিট পাঠাইতে হই বে। 

শ্রীঅশোকচন্ত্র ক্ক্ষিত 1 

১৫৩১ কটন দ্ীট, কলিকাত।। 

আমাদের কুদ্রপুরের একটা বন্ধু অযাচিতভাবে ১*২ দশ টাকা ক্লান করিয়া 

“কুশদহের” মুদ্রাঙ্কণ কার্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। দাতার একাস্ত 

অন্নিচ্ছার নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তবে দাতা এইটুকু অভিপ্রায় প্রকাশ 

ক্কারয়াছিলেন যে, “কুশদহ সম্পাদককে অনুস্থ শরীরেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে 
দেখি, এই সামান্ঠ সাহাধ্য প্রদত্ত হইল, সুবিধা থাকিলে ১০০২ একশত টাকা 
দিতাম, যদি তাহাতে কিঞ্ৎ কষ্টের লাঘৰ হই 1” ভগবান্ ছাতার: হৃদয়কে 

দিন দিন ভারে! উন্নত করুন। রি 

7100 ৮) 7. বি. 10700, 2৮ 050 1:৮005 ৮653, 20 000721115 51:556 2770 

| 85115060200 28-5 59198 9৮৮66 ০210809. 



খাটুরা, গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয় 

সম্বলিত, ধশ্ম, সমাজ ও 

বিবিধ বিষয়ক 

, মাসিক পত্র ও সমালোচন । 

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুওু সম্পাদিত। 

কুশ্দৃহ্-কাধ্যালয় 

২৮১ স্থকিয়ু] প্রা কলিকাতা । 

ধিক চাদ! আশ্রিম ১৯ মাত্র এই সংখ্যার নগদ মূল্য /১০ পয়সা। 



ও 1 
। (04 ঠা ০৮20৮ রঃ ্ 

8. রে | হস ; 

((00611105 টং 
ঙ 44 6505. ৮ 
এন 
৩৯৬৮৫৬১৩৭৫৪ /7 

/ ৯. ষ্ঠ শি 

র্ ২১ টু 

& 

4 ৯৬ 

শে ১১ 

১ 

এটি হত এ 

দি 

17 

দেলখোম। 

যিনি এ পধ্যস্ত কখনও এসেন্স দেলখোন ব্যবহার 

করেন নাই তাহাকে আমর! কেবল মাত্র বলিয়া 

বুঝাইতে পারি না, দেলখোসের স্থবাসে কি প্রকৃতির, 

কত মধুর, তৃপ্তিকর ও কিরূপ দরীর্থকালস্থায়ী, 

আপনি একশিশি দেলখোন ব্যবহার করিলেই বুঝিতে 

পারিবেন। 

প্রতি শিশি-_-১২ টাক!। 

% 
৭. 

এইচ বন্, পারফিউমার, 
দেলখোস হাউন, 

বৌবাঙ্জার কলিকাতা । 

ৃ ০৫ নু নর রর - ূ ৫ ণ ৪ ৫ ও 81 + রি 



২য় খর্ষ, ৫ম সংখ্যা । ] শাস্ত্র স্ধলন। | ১৯৯ 
পা সপ হাত পপ 

শান্তর সকলন। 

১৬। উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরানিবৌধত । 
ক্ষুরত্য ধারা নিশিতা ছুরত্যয়। 

ছুগম্পরথস্তত কবয়ো! বদন্তি ॥ 
কঠোপনিষৎ ৩।১৪ 

হে জীবসকল, উত্থান কর, অন্জাননিদ্র! হইতে জাগ্রত হও, এবং উৎরুই 

আচার্যের নিকট যাইয়! ভ্ঞান লাঁভ কর। পণ্ডিতের এই পথকে শাণিত 

ক্ষুরধারের স্যাঁয় হুর্গম বলিয়াছেন । 

১৭। এষ সর্দেবেষু ভূতেষু গুট়াত্সা ন প্রকাশতে | 

দৃশ্যতে হগ্রযায়া বৃদ্ধা সৃষ্মনরা বম্মনদর্শিভিঃ ॥ 
কঠ ৩১২ 

এই চিৎস্বরূপ পরমায্মা সমুদায় প্রাণীর মৃধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে স্থিতি করিতেছেন । 
অধ্যাঝ্মদর্শী সাধকগণ একাগ্র মনে তাহাকে দর্শন করেন। 

১৮। নাবিরতে। ছুশ্চরিতানা শাস্তে৷ নাসমাহিতঃ | 

নাশান্তমানসে! বাপি প্রজ্ঞানে নৈনমাপ্র রা ॥ 
কঠ ২২৪ 

যে ব্যক্তি হৃষ্ষম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, 

যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, এবং কর্মফলকাননাপ্রধুক্ত যাহার মনস্থির হর 

নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান দ্বার পরমাস্সাকে প্রাপ্ত হয় না। 

১৯। স্বর্গে লোকে ন ভয়ঙ্গিঞ্নাস্তি 

ন তত্র ত্বং, ন জরয়৷ বিভেতি । 

উভে তীন্রাশনায়াপিপাসে 

শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ 
কঠ ১১২ 

্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, হে মৃত্যু, তুমিও সেখানে নাই, জরাকে কেছ 



সু কুশদহ। [ ফান্তিন, ১৩১৬ 

ভয় করে না, ক্ষুধা পিপাসা এ উভয়কেই অতিক্রম করিয়া শোক হইতে মুক্ত 
ব্যক্তি হ্বর্গলোকে আনন্দিত হন। 

২০। য এষ স্থপ্ডেষু জাগর্তি কামঙ্কামম্পরুযৌনিমিমাণঃ। 
তদেব শুক্রং তদ্ব্রক্দ তদেবাম্বতমুচ্যতে । 

তস্মিললোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বেব তছু নাত্যেতি কশ্চন ॥ 
কঠ ৫1৮ 

. যখন তাবৎ প্রাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত 

থাকিয়! সকলের প্রয়োজনীয় নান! অর্থ নিশ্াণ করেন, তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ধ, 
তিনিই অমুতরূপে উক্ত হয়েন, তাহাতে লোকসকল আশ্রিত হইয়! রহিয়াছে, 

কেহুই ভীহাকে অতিক্রম করিতে পারে ন!। 
২৯7 যদ্বাচানভাদিতং যেন বাগভুগ্যতে | 

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং বদিদমুপাসতে ॥ 
পা | তলবকারোপনিষৎ 1৪ 

ধিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য বাহার দ্বার! প্রেরিত হয়, তাহাকেই তুমি 
ব্রহ্ম বলিয়৷ জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসন! করে, তাহা কখন 

ব্রহ্ম নহে। 

২২। অথ ধীর অমূতহ্ং বিদিত্থা 

প্রুবমঞ্রবেদিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ 
কঠ ৪1২ 

' অল্পধুদ্ধি লৌকসকল বহির্ব্িষয়েতেই আসক্ত হইয়! মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়; 

ধীর ব্যক্তির] ধ্রুব অমৃতকে জানিয়। সংসারের তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই 

প্রার্থনা করেন না। | 

কৃষ্ণকুমীর বাবুর কাঁরাবরভাস্ত | 
ছাজসমাজের আমার কয়েকটী অতি প্প্িয় বন্ধু, আমার কারাবাস কালে 

ঈশ্বরের যে কপ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং সেখানে কিরধূপে আমি জীবন 
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যাপন করিতাম সে সকল কথ! শুনিবার জন্ত তাহার। অত্যন্ত আগ্রহাঘিত 

হইয়াছেন। 
কয়েকখানি সংবাদপত্রের রিপোর্টার আমাঁকে পুনঃ পুনঃ সে সকল কথ। 

' জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু আমি তীাহাদিগের নিকট সে সকল কথ! বলিতে 

অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিয়াছি। আপনারা এখানে আনার ধর্মবন্ধগণ 

উপস্থিত হইয়াছেন, বিশেষতঃ যুবকগণ যখন এই সকল কথ! বলিতে অনুরোধ 
করিতেছেন তখন আজ সেই কথা-- আমার প্রাণের কথা আমি আপনাদিগের 

নিকট বলিব। 

যখন কলিকাঁত|৷ সহরে সর্বাগ্রে একট নিজ্জন ঘরে আমাকে আবদ্ধ 

করে, তথন রাত্রি প্রীয় ৭ট1। যখন সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম তখন ঈশ্বরের 

দয়! প্রকাশ হইল। আমি দেখিতে পাইলাম, ঈশ্বর সেই গৃহে বিগ্ধমান 

রহিয়াছেন। আমি দেখিতে পাইলাম, তাহার প্রেমের জ্যাতিতে সেই গৃহ 

পুর্ণ হইয়া! রহিয়াছে । আমি বলিলাম একি! তোমার সন্তান যখন বিপদের 

মধ্যে পতিত হয় তখন কি তুমি এমন করিয়াই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাক ? 

ঈশ্বরের এমন জীবস্ত, এমন প্রতাক্ষ অনুভূতি আমি পুর্বে আর কখনও 
অন্গভব করি নাই। আমি দেখিলাম তিনি আগার হৃদয়ের মধ্যে--তিনি 

আমার চতুর্দিকে । তিনি আমার প্রাণ মন পুর্ণ করিয়া! রহিলেন। সারারাত্রি 

কাটিয়! গেল, এক মিনিটও ঘুম হইল ন1। 
তারপর যখন আমি রেলগাড়ীতে উঠিলাম, মানুষের গ্রতি ঈশ্বরের যে কি 

দুয়। তথন তাহা! প্রত্যক্ষ করিলাম। যখন টুগুলা ছ্রেশনে উপস্থিত হইলাম তখন 

আমার প্রাণ হইতে এই প্রার্থনা উখিত হইল,”হে ঈশ্বর! ৫৫ বৎসর বয়স হইয়াছে, 
কিন্ত আমি এখনও তোমার নিকট সম্পূর্ণ ধর| দিতে পারি নাই, তাই কি প্রভু 

তুমি আমাকে দয! করে ধরে নিয়ে এলে ? তাই কি তুমি এই কারাবাসকে আমার 

উদ্ধারের উপায় করিবার জন্য এমন আয়োজন করুলে? এমন কৌশল করলে? 

আমাকে নিয়ে চনে? তুমি যে আমার তাত প্রভু আমি জানি । কিন্তু এবার 

আমি সে কথ! কারাগার হতে অনুভব করে যেন বাহির হই। এবার যেন 

তোমার কাছে সম্পূর্ণ ধর! না দিয়ে আমি না ফিরি । এবার এই দয়া তুমি কর।” 

যে তিনজন জেলের কর্তৃপক্ষ --একজন জেলার, একজন এসিষ্টা্ট জেলার 
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করেছিলেন তা” আর আমি বল্তে পারি না । তাহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। 

যিনি স্পারিন্টেপ্ডেপ্ট ছিলেন তিনি একজন 1170191) 1/00109] ০০:৮1০০এর 

লোক ; তিনি যে কত ন্নেহ করেছেন ত! আমি বলে উঠ্তে পারি নাঁ। তার পর 
আগ্রার ম্যাজিষ্ট্রেট ধিনি, তাহার সম্ধযবহারের কথ ভাষায় বর্ণন! হয় না। যিনি 

কমিশনার__আমি তাহার নামটা ঠিক জানি না-তিনিও অতিশয় সধ্্যবহার 

করেছেন। 

এ সকল কাহার করুণা? কার কৃপায় তাহারা আমার প্রতি একপ সদ্ধবহার 

করেছেন? আমি তাহার্দের এক এক জনের মুখে পিতা পরমেশ্বরের ছবি 

দেখতেম । দেখ্তেম, তিনি তাহাদের মধ্যে বর্তমান থেকে, তাহাদিগকে 

নুমতি দিচ্ছেন । 

আমি প্রতিদিন প্রাতে ৪টার সময় শয্যাত্যাগ করতেম । ৪ট। হইতে ৬টা 

পর্য্যস্ত, প্রাত্যহিক উপাসন। কর্তেম। আজ আপনারা এখানে যত লোক 

উপস্থিত আছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের অনেককেই উপাসনার সময় 

দেখতে পেতেম, অনেকের জন্যই প্রাণ হতে প্রার্থনা উঠত। এখানে যত 

প্রচারক উপস্থিত আছেন, বা নাই, সব যাকগায় সকল প্রচারকের জন্য আমার 

প্রাণে এই প্রার্থনা উঠ.ত--“গ্রভূ তুমি তোমার সেবকদ্দিগকে বল দাও, যাতে 
আমাদের দেশের সকল প্রকার কল্যাণ হয়।” এখানে যত ব্রাহ্ম আছেন, যত 

ধন্মবন্ধু আছেন, সকলের কথা স্মরণ কর্তাম। যারা রোগার্ড তাদের জন্য প্রাণে 

এই প্রার্থনা আস্ত--“ভগবান, ইহাদের দ্বারা ষে তোমার আরে! অনেক কাজ 

করাইতে হইবে- ইহাদিগকে এথান হইতে নিয়ে যেয়ে না” এইরূপ প্রার্থন! 

সঙ্গত তি অসঙ্গত, ভাল কি মন্দ, এতে ফল হয় কিনা তা মনে আস্ত না, 

প্রার্থন৷ আস্ত, তাই প্রার্থনা কর্তেম। 

ভগবান কি প্রার্থনা শোনেন না? শোনেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে 

এই, মানুষ সরল ভ্বদয়ে যে প্রার্থনা করে তিনি সে সব প্রার্থনা শুনেন । পুর্বে 

আমি শুনেছি যে, তিনি সকলের সকল প্রার্থন শোনেন না । এক একবার 

প্রার্থনা করে আমার ভয় হতো কিন্তু আমি দেখেছি এই, আমার সকল 

প্রার্থনাই পুর্ণ হয়েছে । এখানে কেহ হয়তে! বল্্তে পারেন ষে তোমার সব 
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প্রার্থন! যখন ঈশ্বর শোনেন, তবে আরও আগে মুক্তি লাভের জন্য কেন প্রার্থনা 

কর নাই? না, আমি মুক্তিলাভের জন্ঠ প্রার্থনা করি নাই, আমি প্রার্থন! 

করেছি, “তুমি যেজন্য আমাকে কারাগারে আন্লে--তার চিহ্ নানিয়ে আমি 

এখান থেকে যাব ন1।” ঈশ্বর সেই প্রার্থন! শুনেছেন । 

লোকে বলত একট! ঘটন! উপলক্ষে আমাকে মুক্তি দেওয়া! হবে-_রাজার 

জন্মদিন উপলক্ষে আমার মুক্তি হতে পারে, আমার মন বল্ত-_না, ত| হলে 

লোকে বল্বে এ মানুষের কৃপা, ঈশ্বরের কাযা নয়। আম প্রার্থনা কল্লেম 

“ঈশ্বর, আমাকে এমন করে মুক্তি দাও যে তাতে তোমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকে ।” 

আমি সর্বশেষ প্রার্থনা কর্তেম, “ঈশ্বর, আমার জন্মভমির কল্যাণ যাতে 

হয় তা” তুমি কর।” আমি বেশ জানি, আমার এই প্রার্থন! পুর্ণ হবে-_অনেক 

পরিমাণে হয়েছে। 

প্রার্থনার পর, যখন ৬টা1 বেজে যেত,অন্ঠান্ত কাঞ্জ শেষ করে, ৭টা হইতে ৮টা 

পর্যন্ত বাহিরে বেড়ান নির্দিষ্ট ছিল। আমি নিয়ম কল্েম, এই এক ঘণ্টা 

ধেমন শরীর চল্বে, মনকেও তেমনি সাধন, তেমনি একটা 1150109117০এর 

মধ্যে আন্তে হবে। ঈশ্বরের এক একটা স্বরূপ মনে আন্তেম, আর তাই 
নয়ে সাধন কর্তেম। “সত্যং”_ ঈশ্বর “সত্যং”) শরীর চালনার সঙ্গে সঙ্গে 

মন জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরের বিদ্যমানতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠত । 
এইরূপে এক ঘণ্টা! সাধনের পর ঘরে এসে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে, 

উপাসনার প্রবুত্ত হতেম॥। এই উপাসনাতেও পরিবারের জন্ত, ব্রাঙ্গমাজের 

জন্ত, দেশের জন্য প্রার্থনা কর্তেম। 

৯টা হুইতে ১৭টা পধ্যন্ত নিয়মিতরূপে বই পড়তেম। আমি কতকগুলি বই 
চেয়েছিলেম ; জেলের কর্তৃপক্ষ আমাকে সেগুলি দিয়েছিলেন। আমার উদ্দেশ্ঠ 

1ছল, কি অপরাধে আমাদের পতন হল, এই প্রাচীন জাতি কিরূপে ঝড় হয়েছিল 

আর কেন, কি অপরাধে তাহাদের পতন হল, তাহার তত্বান্ুসন্ধান কর!। 

(বিনা অপরাধে ত কাহারও পতন হয় না) আর ঈশ্বরের রাজ্যের এই এক 

অখণ্ড নিয়ম বে অপরাধ করে কেহ নিষ্কৃতি পায় না, যে পাপ করে তাহার 
পতন হবেই তাই আমি এই তত্বান্্রসন্ধানে নিযুক্ত হয়েছিলাম যে, প্রাচনী 

জাতি সমুহ ধ্বংস হ'ল কেন? আমি শিখদের উত্থান ও পতনের বিবরণ পাঠ 
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করিতে প্রবুস্ত হলেম। এইরূপ মারহাট্ট জাতির পতনের কারণও জানিতে 

চাহিয়াছিলাম কিন্তু এদেশে এবং ইংলণ্ডে অনুসন্ধান করেও বই পাওয়া গেল না। 

এসিরিয়া, বেবিলনিয়।, ঈজিপ্ট--এক সময়ে যারা এত উন্নত হয়েছিল তারা৷ 

এমন পতিত হল কেন? এই সকল পতিত জাতির পতনের কারণ অন্সন্ধানে 

প্রবৃত্ত হয়ে আমি দেখ লেম, প্রত্যেক জাতির মধ্যে সময় সময় কতকগুলি পাপ 

এসে প্রবেশ করে; মানুষের পাপের ফলে জাতির মধো কতকগুলি পাপ 

এসে পড়ে ; তার পর সেই পাপদুর কর্বার জন্য যদি একদল লোক জীবন 
উৎসর্গ করে তখন আবার তাদের উত্থান হয়। 

২টার সময় আবার পড়তে বস্তেম। এইরূপে আমি অনেকগুলি বই 

পড়িয়াছি, ঘা জীবনে হবার আর উপায় ছিল না। তার পর জলযোগ ক'রে 

৪টায় আবার বাহির হ'তেম। আবার ১ ঘণ্ট। সেই ঈশ্বরের স্বরূপের সাধনায় 

মনকে নিযুক্ত কর্তেম। ৫টার সময় ফিরে এসে এক ঘণ্টা পড়তাম। টা 

হইতে ৭টা পর্যন্ত উপাসন', প্রার্থনা! করতেম, কেবল যে ব্রাঙ্গলমাজের লোকদের 

জন্ত প্রার্থন। কর্তেম, তা নয়, ব্রাহ্মদমাঞ্জের বাহিরে যার! নানাস্থানে নান। 

সৎকর্ম নিযুক্ত রয়েছেন তাদের কল্যাণের জন্ত ঈশ্বরের নিকট প্প্রার্থন। 
করতেম। ন্টায় শয্যায় গমন কর্তেম। 

নানা বই পড়ে, জাতি সমুহের থান পতনের ইতিহাস পড়ে, আমার 

এই দৃঢ় ধারণ জন্মেছে-_পুর্ব্বেও বরাবর আমার এই ধারণ ছিল-_যে মানবের 

ইতিহাসে ঈশ্বর আবনশ্বর অক্ষরে এই আদেশ প্রচার করেছেন যে, যে জাতি ধর্ম 

পথে চলে সে জাতির কল্যাণ হয়, আর যে জাতি অধন্ম পথে চলে সে জাতির 

অকল্যাণ হয়। একজন যাঁদ পাপ করে, সমাজ হূর্গন্ধমনন হয়ে যায়, সে'জাতির 

পতন অনিবাধ্য হয়। আমি একথা খুঝেছি, ভাল করেই বুঝেছি, তাই বলি, 
কেহ একজনও পাপের পথে যেয়োনা, তোমার পাপের ফলে সমাজ কলুধিত 

হবে, তোমার দেশের অধোগতি হবে। 

ট্রেণে যখন আম্ছি, আমার একজন পূর্বতন ছাত্র আমাঁকে বল্্লে-_পশুনে- 

ছেন, আলিপুরের উকিল, আশুবিশ্বাসকে গুলি ক'রে মেরেছে ।” শুনে 

আমার প্রাণে অত্যন্ত রেশ হ'ল। আশুবাবু ও আমি অনেক দিন একসঙ্গে 

সবদেশের সেবা করেছি! তাই মনে হল, কেন আমার দেশের লোক এমন 
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কুকর্ম করুলে__-এতে যে আমার দেশে পাপের সঞ্চার হল, দেশ যে উৎসন্ন যাবে। 

আমার মনে হুল, এই আমার কারাবাঁসে যদি আমার পুত্র কেদে আকুল হয়, 
তবে আশুবাবুর ছেলেদের পরিবারের কি যাতন! হয়েছে ! 

কেহ হয়ত বলিতে পারেন, বলিদান ব্যতীত জাতির কল্যাণ হয় না। ঠিক 

কথা । কিন্ত সে বলিদান কি এমনি করে করবে? আর, এ যে দেশের 

রাজনৈতিক ছুর্ণতি, সামাজিক অত্যাচার, ধন্মের প্লানি-উহ! দূর করিবার জন্ত 

তিল তিল করে রক্ত দান করিবে না (আত্ম ) বলিদান করিবে না? 

এদেশের মধ্যে দেখি কয়েক জন ব্রাহ্মঘমাজের প্রচারক স্বার্থ সুখের চিন্ত! 

ভাবনা! বিসর্জন দিয়া দেশের সকল কল্যাণ সাধনের জন্ত জীবন উৎসর্গ 

করিয়াছেন । এস না, দেশের কল্যাণ ধার! চাও, তাদের মত সকল ভয় ভাবন! 

বিসজ্ঞন দিয়ে দেশের কল্যাণকর কাধ্যে যোগ দাও । 

কেহ কেহ আমাকে বলেছেন, শিক্ষিত যুবকেরা ভাকাঁতি -করিতেছে। 

আমার তাহ! বিশ্বাস হয় না। আমি শুনিয়াছি, কোন কলেজের ছেলে ডাকাতি 

করিয়াছে বলিয়া ধরা পড়ে নাই। ভদ্রলোকের ছেলেরা ছুই একজন ধরা 

পড়েছে বটে) কিন্তু অনেকে মুক্তিলাভও করেছে ।. আমি জানি না ভদ্রলোকের 

ছেলে কেহ, একজনও ডাকাতি করেছে কিনা। যদি হুই একজন এমন 

দ্র্ষম্ম্ে প্রবুত্ত হ'য়ে থাকে, সমস্ত শিক্ষিত বুবকর্দের প্রতি ডাকাত বলিয়া! যে 

সন্দেহ জন্মেছে, যে অপবাদ রটেছে, তা” দূর কর্তে হবে। ” 

অনেকে জিজ্ঞাসা! করেছেন, ধারা আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল, তাদের সম্বন্ধে 

আমি কি মনে করি। আপনারা ত আমাকে জানেন, আমার সুকাধ্য ছুষ্কার্যয, 
ভালমন্দ, আপনার! সবই জানেন । আপনারা আমাকে যেরূপ জানেন এমন 

আর কেহ জানে না। আপনারা বদি জান্তেন যে ত্রান্গদমাজের যে মাহাত্ম্য 

তা হ'তে আমি বিচ্যুত হয়েছি_কো'ন সত্য হ'তে আমি বিচ্যুত হয়েছি-__ 

আমাকে আজ আপনারা লাথি মেরে দূর করে দিতেন। আমি জানি, ব্রাহ্ম- 

সমাজের লোক কোন মানুব দেখে না, সত্যকে দেখে । সুতরাং আপনারা ষে 

আম।কে কোন গহিতি দৃ্ন্্মকারী বলে মনে করেন না, তা” আমি আজ বুঝেছি 
_-আগেও বুঝেছি-_-কারণ ব্রাঙ্মঘমাজ হ'তে জেলে আমার নিকট সহানুভূতি 
জানাইয়৷ পন্ধ ও টেলিগ্রাম পাঠান হয়েছে। 

২ 
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কিন্ত আমাকে বার! কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিলেন আজ বলছি তাঁদের 

প্রতি আমার ঘ্বণা নাই। ঈশ্বর কারাগারে আমার কাছে আপনাকে প্রকাশ 

করেছেন, সুতরাং ধারা আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেছিলেন তাদের জন্ত 

আজ আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি-_-ভগবান দয়! করে তাদের স্ুমতি দিন্ । 

আর আমাকে যে তার। দয়! করেছেন সেজন্ত তাদের ধন্তবাদ দিই। 

জীবাত্মার ব্যাকুলতা৷ | 
“পুজিব প্রীণেশে বলি জীবাস্মা ব্যাকুল !” 

ওরে জীব ! দেখরে অন্তরে প্রবেশিয়া, 

কি চায় তোমার আত্মা পরাণ ভরিয়া। 

অপূর্ণ পুরণ করি পুর্ণে গতি তার, 
পৃজিতে প্রাণেশে করে ইচ্ছা অনিবার। 

ভবাগারে আধার দে'থিয়। জ্যোতি চায়, 

জ্যোতির্ময় কপাকরি দেন তাহ। তান । 

লভিয়া আলোক সেই কত স্থখী হয়, 

স্বভাবে এভাব হয় আপনি উদয়, 

_ যেমতি আঁধার ঘরে শিশু দীপালোক 

পেয়ে, কান্না ভূলে খেলে পাইয়! পুলক, 

তেমতি লীবাত্মা নিরখিলে স্ব প্রকাশ, 

হয় তার হৃদে কত আনন্দ-বিকাশ। 

তিনি হন চির-পুজ্য সকলের মুল, 

“পুজিব প্রীণেশে বল জীবাত্মা! ব্যাকুল !» 

পরিক্রাজ্নক . 
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কুশদহ । (৩) 
(পুর্ব প্রকাঁশিতের পর ) 

“কুশদহ* সম্বন্ধে এ দেশে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে ভীমসেন দিব্িজয়ে, 

বহির্গত হইয়া কুশদহ জয় করিয়া ইহাকে পৌগু বদ্ধন রাজধানীর অন্তভূর্জ 
করেন। এ কারণ কুশদহকে পৌগু,দেশ কহে । সেই সময়ে শ্রীকষ,__-গোপ, 

গোপাঙ্গনাগণ সহ এ দেশে আসিয়৷ কুশদহকে পবিত্র করিয়াছিলেন। তাহার 

সঙ্গিগণ এদেশের প্রাক্কুতিক পৌন্দধ্যে মুগ্ধ হইয়া এ দেশে বাস করিতে লাগিলেন। 

গয়েশপুর, ঘোষপুর, গোপিনীপোতা, কানাইনা্যশালা, গোবরডাঙগ।, গোপীপুর 

( গেপুর ), গোপালপুর প্রভৃতি স্থানের নাম তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 

৭০1৮০ বৎসর পুর্ব্বে কানাই নাট্যশাল! গ্রামের ভূমি খনন কালে অনেক উৎকষ্ঠ 

মন্দিরের ভিত্তি, স্থবুহৎ বৃক্ষ ও বৃহৎ বুহৎ মনুষ্য কঙ্কাল দেখ! গিয়াছিল। ইহাতে 

বোধ হয় বহু পুর্বকালে এই স্থানে ধনজন পূর্ণ মহ! সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। 
এই কুশদহের পুর্ব সীনায় যেখানে ইছামতী নদীর সহিত যমুনা নদীর মিলন 

হইয়াছে সেই স্থানে বশোহরেশ্বর প্রতাপাদিতোর সহিত রাজ! মানসিংহের যুদ্ধ 

হইয়াছিল; এবং সেই যুদ্ধে মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়। মানসিংহ 

দিলীতে লইয়। যাইতেছিলেন, এবং পথিমধ্যে গ্রতাপাদিত্য মৃত্ামুখে পতিত হন। 

কুশদহের দক্ষিণ সীমার যে পথ “গৌঁড়বঙ্গ” বলিয়া খ্যাত, সেই পথ দিয়! মানপিংহ 

প্রতাপাদিত্যকে জয় করিতে গরিয়াছিলেন, উক্ত পথের চাপড় নামক স্থানে 
মাননিংহ যখন সসৈম্ভে আসিয়া উপস্থিত হন্, তখন দারুণ বর্ধাকাল। সৈন্তদ্দিগের 

মধ্যে খাগ্ভাভাব হওয়ায় মানসিংহ প্রতাপার্িত্যের সহিত যুদ্ধ ত্যাগ করিতে মনস্থ 

করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ভবানন্দ নদ্ছুমদার রাশি রাশি খাগ্ধদ্রব্য এই কুশদহের 

মধ্য দিয়! লইয়! মানসিংহের চরণে অর্পণ .করিয়াছিলেন। সে সময়ে মানসিংহ 

যদি ভবানন্দ মজুমদার, চাচড়ার রাজবংশের পূর্বপুরুষ ভবেশ্বর রায়, ও গৃহ শক্র 

কচুরায়ের সাহাষ্য না পাইন্তেন তাহা! হইলে বঙ্গদেশের ইতিহাস আজ আমরা 
অন্থরূপ দেখিতাম। 

ইছাপুরের*রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের বিবরণ পৃর্বেবে বলা হুইয়াছে। এক্ষণে 

তাহার বংশাবলীর বিবরণের সহিত ইছাপুরের বিবরণ বর্ণনা করিব। 
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রাঘব সিদ্ধাস্তবাগীশের ৪ পুত্র ও ১টী কন্ত!। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের 

পৌন্র রঘুনাথ চক্রবর্ভী চতুর্ঘ রীণের সময়ে ইছাপুরের বিখ্যাত ৫টী মন্দির নির্মিত 
হইয়াছিল। সেই &টা মন্দিরের নাম নবরত্ু, ষোড়বাঙ্গালা', নাটমন্দির, দোলমঞ্চ 

ও মঠমন্দির। 

এই ৫টী মন্দিরের কারুকার্য দেখিয়। অনেকে ইহা দিগকে দেবশিপ্সি বিশ্বকন্ীর 

সবার নির্মিত বলিয়া থাকে। বাস্তবিক ইহারা তাঁৎকালীন ঢাকাই শ্রেষ্ঠশিল্পী 

ঘবার রঘুনাথ নিম্মাণ করাইয়াছিণেন । ছুঃখের বিষন্ন তিনি যে কয়েকটা মন্দির 
অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া! গিয়াছিলেন তাহ। অগ্ভাপি সেই অবস্থায় আছে। রাথৰ 

সিদ্ধান্তবাগীশ ও তাহার বংশের অনেকে কুলীন ব্রক্ষণ আনাইয়া ইছাপুরে বাস 

করান) এবং অনেকে এই সকল ব্রাহ্মণদিগকে কন্ঠ দান করিয়াছিলেন । 

এই চৌধুরী বংশের পঞ্চানন চৌধুরীর এক বন্ঠার সহিত কৃ্ণচনগরাধিপতি 

মহারাত্। (শবচন্দ্রের ভ্রাত| শভভুচজ্রের বিবাহ হয়। এবং রামচরণ চৌধুরীর 

কন্তার সাহত সারয। নিবাপী শ্রামরান মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। এই শ্তামরাম 

মুখোপাধ্যায়ই গোবরডাঙ্গীর বর্তমান জমীদার বংশের পুর্বপুরুষ। গোবরডাঙ্গার 

বিবরণ লিখিবার সময়ে তাহ বর্ণিত হইবে। 

শ্রীযুক্ত সুরনাথ চৌধুরীর পিতামহ নবকুমার চৌধুরীর কন্ত। পীতাম্বরী দেবীর 
সহিত ক্ৃষ্ণনগরের রাজা (গারশচন্র্রের বিবাহ হয়। ইছাপুর ও গৈপুরের মধ্যে ষে 

খাল আছে, সেই খালের ধারে কঞ্চনগরাধিপতির কাছারি বাড়ী ছিল। আজও 

লোকে ফকির পাড়ার ঘাটকে কাছারি বাড়ীর ঘাট বলিয়৷ থাকে । এই কাছারির 

ম্যানেজার একদা নৌকাধোগে স্থানান্তরে যাইবার সময়ে যমুনানদীতে 

অবগাহমানা পীতাম্বরী দেবীর অলোকসামান্তারূপ মাধুরী দেখিয়৷ রাজরাণী 

হইবার উপযুক্ত বিবেচন! করিয়া নবকুমার চৌধুরীর নিকট মহারাজার সহিত 
বিবাহ সম্বন্ধে গ্রস্তাব করেন। পীতান্বরী দেবীকে কৃষ্ণজনগরের রাজবাড়ী লইয়!| 

গিয়। তথায় উদ্বাহ কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। শুনা যায় তাহার করতল প্রকৃতিদত্ত 

অলক্তক রঞ্রিত ছি এবং কথোপকথনের সময়ে, সমাগত স্ত্রীলোকের! 
মনে ভাবিতেন আমার সভিত স্বয়ং লক্ষী কথা কহিতেছেন। উক্ত নবকুমার 

চৌধুরীর ঈশ্বরচন্দ্র ও বৈগ্ঘনাথ নামে হই পুত্র ছিল। জশ্বরচন্দ্রের পুত্র স্বর্গীয় 
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পরেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এবং বৈষ্ভনাথের পুত্র 

শ্রীযুক্ত স্ুরনাথ চৌধুরী ও গ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী । এইঁচৌধুরী বংশের ূ 

কালীপ্রসাদ চৌধুরীর কন্তার সহিত নলডাঙ্গার রাজা শশিভৃষণ রায়ের বিবাহ হয় | 

: ইনি নলডাঙ্গা বর্তমান রাঁজা গ্রমথভূষণ রায়ের পিতামহ এবং রাজা প্রমথভৃষণ 
রায়ের সহিত রতন চৌধুরীর পৌত্রী শ্রীমতী পতিতপাবনী দেবীর বিবাহ হয়। 
এই চৌধুরী বংশের ভূবন চৌধুরীর ভগ্বী সর্বমঞ্গলা দেবীর সহিত 'ভূৈলাসের 
স্বর্গীয় কুমার সত্যজীবন থোষালের বিবাহ হয়। এই সর্বমঙ্গলা দেবী ইছাপুর 
মধ্য-বঙ্গ বিগ্ভালয়ে আর্থিক সাহায্য দ্বার ইহার উন্নতি করিয়াছিলেন। সেই 

জন্ত তাহার নাম চিরম্মরণীয় করিবার জন্ত ইছাপুর বঙ্গবিগ্ভালয়ের সন্মুখে 

একখানি প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে ২-_- 

প্ভূটকলাসের স্বর্গীয় কুমার সত্যজীবন ঘোঁবালের সহধর্মিনী শ্রীমতী সর্বমঙ্গলা 
দেবী কর্তৃক স্বীয় জন্মভূমির হিতার্থে প্রদত্ত হইল। ১২৮৯ সাল ।” 

ইছাপুরের বিখ্যাত বিগ্রহ গোবিন্দদেব প্রথমে কাহার দ্বারা খোদিত 

হইয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই, তৎপরে উক্ত প্রস্তর-বিগ্রহ ভঙ্গ হইলে মুলুকাদ 

চৌধুরীর স্বপ্ন হয় যে “শিবনিবাসের রাঙ্জার বাড়ী যে প্রস্তর আছে সেই প্রস্তর 
আনাইয়া আমার মুর্তি থোদাই কর,” সেই স্বপ্ন অনুযায়ী তাহার। শিবনিবাসের 

রাজবাড়ী হইতে উক্ত প্রস্তর চুরি করিয়া আনিয়া গোখিন্দদেবের মুর্তি নিম্মীণ 

করান। প্রতি বৎসর দোলপুর্ণিমার পরদিবস এই গোবিন্দদেবের দোল হয় এবং 

সেই উপলক্ষে একটা বুহতী মেলা হুয়। 

চু চড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদারের, এই ইছাপুরে নীলকণ্ঠ চৌধুরীর বাড়ীর এক 
কন্তা জগদম্বার সহিত বিবাহ হয়। উক্ত প্রাণকৃষ্চ হালদার গোবিন্দদেবের গৃহ 

নিম্মীণ করাইয়া দেন। নোট জাল করা অপরাধে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের দ্বীপাস্তর 

দণ্তাজ্ঞা হয়। তাহার সুদৃশ্ত বাড়ীতে এক্ষণে চু'চড়ার কলেজ স্থাপিত আছে। 

দেবী ঠাক্রণ- ইছাপুরের শ্রদৃষ্ত পৈতা, রন্ধনকার্ধ্য ও শিল্পীর জন্য 

বিখ্যাত। একদা] প্রাণকৃষ্ণ হালদার শ্বশুরবাড়ী আপিলে দেবী ঠাকৃরুণ পঞ্চবর্ণের 

গুড়ির দ্বারা এমন আসন নিশ্মাণ করিয়াছিলেন, যে প্রাণকৃষ্ণ হালদার উহা! গ্রাককত 

আসন বলিয়। বসিয়াছিলেন, এবং হলকসা ( প্রোণ জাতীয় ) পুষ্প দ্বারা এমন অন্ন 

প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে তিনি উহ! প্রকৃত অন্ন বলিয়া আহার করিতে উদ্ভত 
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হইলে, দেবী ঠাকৃরুণের হম্তস্থিত পাখার বাতাসের দ্বারা ফুল সকল উড়াইয়া দ্বিলে, 
সমাগত স্রীলোক্কাণ হাসিয়া উঠিলে তিনি নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়! এবং দেবী 

ঠাক্রুণের কার্যে সন্ত হুইয়। তাহাকে বিশেষ পারিতোধিক দিয়াছিলেন। এই 

দেবী ঠাকুরুণ পৈত| বিক্রয় করিয়া ছ্র্গোৎসব পর্যযস্ত করিয়াছিলেন । দেবী 

ঠাকৃরুণ যমুনার ঘাটে নান করিবার জন্য জাঙ্গাল বাঁধ।ইয়া দিয়াছিলেন, আজও 

লোকে সেই ভাঙ্গালকে “দেবী ঠাকৃরুণের জাঙ্গাল” বলিয়া থাকে । এই ণকুশদহ* 

লেখক কর্তৃক এডুকেশন গেজেটে “দেবী ঠাকৃরুণের জীবনী” লিখিত হইয়াছিল। 
যেখানে মলিকপুরের ঘাট সেই স্থানে যমুনার দক্ষিণ পারে «গুহ” উপাধিধারী 

একজন জমীদার বাস করিতেন । তাহার বাস্ত ভিটায় অনেকে টাক] পড়িয়া 

পাইয়াছেন শুন! যায়। 

ইছাপুরে এক সময়ে এত বসতি ছিল, যে স্থানাস্তর হইতে একটা ভদ্র লোক 

ইছাপুরে বাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু এমন একটু স্থান পান 

নাই যে তথায় বাদ করেন। যে মহামারী গদখালী, শ্রীনগর, দেবগ্রাম, উলা 

(বীরনগর ১ প্রভৃতি গ্রাম ধবংদ করিয়াছিল, সেই মহ্বামারী ১৮৪৫ খুঃ অব্ে 
কুশদহে প্রবেশ করিয়া! ইছাপুরকে জনশূন্ত করে। ইছাপুরের যাহা কিছু ছিল 
তাহ! মাননীয় সরনাথ চৌধুরী মহাশয় ইছাপুর পরিত্যাগ করায় অন্তহিত 

হইয়াছে। এক্ষণে ইছাপুর জনশূন্ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং দিবাভাগে--"ফেরু পাল 
ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর ।” | জরে, ম্যালেরিরায় দেশ উৎসন্নে যাইতে 

বনিয়াছে। স্থানীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীঘুক্ত বেণীমাধব ঘোষ দরিদ্র ম্যালেরিয়া 

রোগাক্রান্ত রোগীদিগকে ওষধ বিতরণ দ্বার! কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিতেছেন । 

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ভূতপুর্ব্ব “প্রভা” সম্পাদক । 

সতত (টিভির 

পাশ্চাত্য চিকিৎস! বিজ্ঞানের ক্রেমোন্রতি | (২) 
( পূর্ব প্রকাঁশিতের পর) 

শত বৎসরের মধ্যে রোগ-বিজ্ঞানেরও কত উন্নতি হইয়াছে তাহ ভাবিলে 

আশ্চর্য্য হইতে হয়। পুরাকালে উন্মাদ রোগের কোন চিকিৎসাই ছিল না। 



২ম্পগ্বর্, ৫ম সংখ্যা । ] পাশ্চাত্য চিকিৎস! বিজ্ঞানের ক্রমোনতি । ১১১ 

তখন উন্মাদ্দ রোগীকে দুর্গন্ধময় অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ করিয়া গষধের পরিবর্তে 

প্রহার ব্যবস্থা! কর! হইত। ন্নায়ুমণ্ডলী ও মন্তিফরোগ বিজ্ঞানের ভ্রমোন্নতিতে 

বর্তমান সময়ে উন্মাদাগারের এবং উন্ম।দূ রোগীর চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি 

'হুইয়াছে |£:ফুস্ফুন রোগ ও হৃদরোগ তথন নির্বাচিতুহইত না । এখন পরিদর্শন, 

সংস্পর্শন, মেন্সুরেশন্, পার্কশন্ এবং অস্ফপ্টেশন্ প্রভৃতি উপায়ে প্র সকল 
রোগ আমর! অনায়াসে পরীক্ষা করিতেছি। ষ্টেথেস্ কোপ্ নামক যন্ত্রের 

সাহায্যে জরাধুমধ্যস্থ শিশু-হাদয়ের টিক টিক শব্দ অথবা ক্ষুদ্র শ্বাসনালী মধ্যস্থ 

সঞ্চিত শ্রেম্মার বুড়.বুড়, শব্দ শ্রবণ এখন সহজসাধ্য হইয়াছে। পুর্বকালে 

শোথ একটি ব্বতন্ত্র রোগ বলিয়া গণ্য হইত। এখন শোথকে স্বতন্ত্র রোগ বলিয় 

স্বীকার করা হয় না। তখন শোথের 'একই প্রকার চিকিৎসা ছিল, অধুন! মূল 

কারণ নিপ্ধীারিত করির় তদনুসারে ইহার চিকিৎসা করা হয়। তথন প্রজাবের 

বহুবিধ পীড়। নির্ণয় কর! বাঁতুলের কল্পনা বলিয়। বোধ হইত। ব্রাইটাময় 

(13116175 0159830) নানক পীড়া ১৮২৭ সালে ডাক্তার রিচার্ড ব্রাইট কর্তৃক 

আনিঙ্কৃত হইয়াছে । এখন রাপাম্ননিক এবং অণুবীক্ষণক পরীক্ষার সাহায্যে 

সর্ব প্রকার প্রত্রাবের পড়াই নির্বাচিত হইঠেছে। পূর্বকালে কোষ্ঠবন্ধ ও 

অন্ত্রাবরোধ (003500০6101 01 19০915) নামক রোগে অনেক চিকিৎসক অদ্ধ 

সের বা মারো অধিক মাত্রায় রোগীকে পারদ সেবন কনাইতেন। তাহারা 

মনে করিতেন পারদের ভার দ্বার মল নিঃহ্যত ও অন্ত্রমুক্ত হইবে। এক্ষণে 

এইরূপ কুসংস্কার পূর্ণ চিকিৎনা পরিত্যক্ত হইয়াছে । তৎকালে আমাশয় 

রোগের কিরূপ চিকিৎসা হইত তাহ! ভাক্তার গুডিভ সাহেবের লিখিত “প্রাচ্য 

ভূখণ্ডে পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রসার” নামক প্রধন্ধ পাঠ করিলে জানিতে পারা 

যায়। তিনি বলেন, “তখন আমাশয় রোগে রোগীর বল রক্ষা করা 'অবগ্রকর্তব্য 

বিবেচন! করিয়। চিকিৎসকেরা মগ্য 'ও মাংস উপযুক্ত পথ্যপূপে ব্যবস্থা করিতেন । 

রোগীকে ইচ্ছামত কালিয়া,, পোলাও, ব্রাণ্ডি এবং প্রচুর পাকা ফণ খাইতে 

বল৷ হইত ।” / | 
ভৈষজ্যবিদ্তার উন্নতির কথা ভাবিলেও অবাক হইতে হয়। দিন দিন কত 

নূতন নূতন , ওধধ আবিষ্কৃত হুইতেছে তাহার সংখ্যা! নাই । ওষধের আকার 

প্রকারেরও॥ অনেক পরিবর্থন হইয়াছে । রোগ, পাত্র ও প্রয়োজন ভেদে 
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অনেক নূতন প্রয়োগপ্রণালীও প্রবর্তিত হইয়াছে । রোগী ওষধ সেবনে অক্ষম 

হইলে চশ্ুভেদ করিয়া ওষধ প্রয়োগ, মর্দন, শ্বাসদ্বার! উষধদ্রব্য কণচনালী এবং 
ফুদ্ফুসের অন্তর্গতকরণ প্রভৃতি বিবিধ উপায় অবলম্বন করা যায়। যদবধি 

ভিয়ানানগর নিবাসী ডাক্তার কোলার, কোকেইন্ আবিফ্ার করিয়াছেন, তদবধি' 
চক্ষুরোগ চিকিৎসার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এণ্টপাইরিণ , ফিনাসিটিন্ 
প্রভৃতি আবিফারের পর হইতে অল্প সময়ের মধ্যে জর হাস করা অনেকটা! সহজ 

হুইয়! পড়িয়াছে। এই সমস্ত ওষধ যে প্রকারে 'আবিফার হইয়াছিল তাহ! 
শুনিলে আশ্চখ্য হইতে হয়, এক সময়ে কতকগুলি নির্বোধ লোক দক্ষিণ, 
আমেরিকার আস্ পর্বত শ্রেণীর পুর্ব অঞ্চলে পিরু, বলিভিয়া ও কলঘিয়। 

প্রভৃতি প্রদেশজাত মহামুল্য সিক্কোনাবুক্গ সকল কর্তন করিয়া অর্থলোভে বিক্রয় 

করিতে আরম্ভ করে কিন্তু তাহার! নির্ব,দ্বিতা প্রযুক্ত এ বৃক্ষ রোপণ করিত ন!। 

ইহাতে কুইনাইন অত্যন্ত ছমু'ল্য হইয়া উঠিল এবং অনেক মহাত্! নানাপ্রকার 

কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্ররস্তত করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন । এই 
চেষ্টার ফলে কেহ এন্টিপাইরিণ,., কেহ ফিনাসিটিন্ কেহ বা সেলিসিলিক্ এিড্ 
আবিষ্কার করিয়। ফেলিলেন। 

বীজতত্বের (132০001191955) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অতৃপ্ত হন্ম হক্ম 

জীবাণুই ওলাউঠ1, যক্ষা, ধনুটস্কার প্রভৃতি রোগের কারণ তাহা আমরা 

জানিয়াছি। আজ বিজ্ঞানের বক্রমোন্নতিতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এ সকল 

অনৃশ্ঠ সুক্াণুহুক্ম জীবাণু আমর! পরিষ্ষারদূপে চক্ষে দেখিতেছি। ধন্য বিংশ 
শতাব্দীর বিজ্ঞান ! (ক্রমশঃ) 

শ্ন্থুরেক্্রনাথ ভট্টাচার্য, (ডাক্তার) 

গোবরডাঙ্গ। । 

হিমালয় ভ্রমণ | (৫) 
হরিদ্বার-কঙ্খল । ও 

হরিঘার ষ্টেশন হইতে এক্কাগাড়ি করিয়া এক মাইল দক্ষিণে কঙ্খল রামকৃষ্ণ 

সেবাশ্রমে আসিলাম। তখন বেলা ৭-৩০ হইবে। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 



ল্ ৬ এ 

২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । ] হিমালয় ভ্রমণ। ১১৩ 
তত 

কল্যাণানন্দের নিকট আমি ২।১ দিনের জন্ত এই স্থানে কেবল আশ্রর পাইতে 

পারি কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি বাঁললেন, “এস্কান রোগীিগের জন্ত 

আছে, কখন রোগী আসিবে তাহার স্থিরতা নাই, রোগী না আলিবার সমর 

পর্য্যস্ত থাকতে পারেন।” বোধ হয় ছুইটী ঘর একেবারে থালি ছিল, আমি 

তাহার একটীতে রহিলাম। ঘরগুি পরিষণার পরিচ্ছন্ত্র। একটা বড় হল্ ঘরে 

পরমহংসদেবের এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রতৃতির প্রাতিমুত্তি রহিয়াছে । বোধ 

হইল এই ঘরে নিজ্জন সাধন-ভজনা!দ লইয়া থাকে। তারপর আর একটা 

ঘরে ডিস্পেন্দেরী, একট ঘর ডাক্তার বাবুদের জঙ্ক, আর একটী ঘরে স্বামী 

কল্যাণানন্দ থাকেন। এই ঘণগুলি একশ্রেথ্থতে একটা একতাল৷ এমারৎবাত়ী 

বিশেষ, সমস্ত ঘরের সম্মুখে টানা বারাও1। ইহার একটু দুরে আর একটী 

এক তাল! ছুইটী ঘর, তাহাতে সাধারণ রোগীনকল থাকে । এতদ্ব্তীত পাক। 

পায়খানা, কীচ1 বড় বড় ২ খান ঘরের একখান! রশুই ও আহারের জন্ত আর 

একখানিতে মহিষ, গরু থাকে । আশ্রমের মধাঞ্ছলে একট! বড় পাক। ইদারা 

আছে । এক বিস্তৃত চতুর্বেষ্টিত ময়দানের মধ্যে এই আশ্রম। 

আমি এথানে থাকিয়া ছত্রে মাধুকরী করিয়া আহার করিতে লাগিলাম। 

ক্রমে ডাক্তার বাবু, কম্পাউণ্ডার যুবক ব্রহ্মচারী তিনকড়ি মহারাজ এবং কল্যাণ 

স্বামী সহিত আমার আলাপ হইল, তাহারা আমার গান শুনিলেন। ছত্রে 

যেরূপ রুটাঁ ও দাউল ভিক্ষা পাওয়া! যায় তাহাতে আমার মনে হইল, প্রত্যহ 
“একবার আহারই যথেই, ইহাতে শরীরও ভাল থাকিবে এবং স।ধন ভজনের পক্ষে 

একটু অল্লাহারই স্থৃবিধ! হইবে, কিন্ধু রাত্রে আশ্রমে আচারের সময় আমাকে 

ডাকিয়া! সকলে যত্র করিতে লাগিলেন, সুতরাং আমি রাত্রে অতি অল্প পরিমাণে 

আহার করিলাম। এইরূপে একবেলা ছত্রে ও একবেল। আশ্রমে আহার 

করিতে লাগিলাম। 

এখানে এখন অল্প অল্প টতুবোধ হইয়াছিল। আমার নিকট একখানি রঙ্গিণ 

কম্বল ও একখানি গরম গয়ের কাপড় ছিল, তাহাতেই চলিতে লাগিল । আমার 

ঘরে একখান থাটয়। ছিল, তাহাতে শয়ন কাঁরতাম & ভোর ৪টার সমর উঠিরা! 

অন্টান্ত কাজ সারিয়া উপা*না, প্রাথনায় ও ধ্যান-ধারণংক প্রবৃত্ত হইতাম । প্রথম 

দিনের বিষ ভায়েরীতে এইটুকু লেখাছিল, "এখানে থাকিবার এবং আহারের 
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ভাবনা নাই, এখানে কিছুদিন থাকিয়া! সাধন ভজন করিবার পক্ষে বেশ 

জন্গকূল। আজকার ধ্যানে অস্তরে বড়ই সুন্দর ভাবের উদয় হইয়াছিল, ধর্ম 
জীবনের যেন একট! নৃতন পথের আলোক পড়িল, নবজীবনের আভাস পাইয়া 

গ্রাণ ভরক্তি-(বগলিত হইল, তখন স্বতঃই এই প্রার্থন। হইল, হে মাতঃ! তৃমিই 

সকলের মুলাধার, তোমার একি করুণা, ব্যাকুলতা দাও আরও ব্যাকুলতা দাও ।” 

«ই কাণ্তিক সোমবার। কয়েকথান। পত্র লিখিলাম, তাহার মধ্যে খুলনায় 

স্রীকে একখান।। ৬ই এইনমকল নামে পত্র লিখিলাম, শ্রীযুক্ত যোগীন্্রনাথ দত, 
যুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, উপেন্ত্র ও বিনয়কে। ৭ই বুধবার তলোক্য 
গ্রবং জনাদ্দনকে পত্র লিখিলাম। অর্থাৎ গ্রাণের ষতই উচ্ছাস হইতে লাগিল, 

ততই আত্ধী্র অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবগণকে সেই ভাবের আত্কাদ না দিয় থাকিতে 

পাঁরিলাম না। 

আজকার ধ্যানে ব্রাঙ্গধর্ম্বের বিশেষত্ব ব্রাঙ্গধর্্মের ব্যাখ্যাত ব্রহ্ম বিজ্ঞানের 

শ্রেষ্ঠত। উপলব্ধি হইতে লাগিল। প্রাণে আনন্দ ও ভক্তি, কৃতজ্ঞতার ভাব 

থেলিতে লাগিল। 

ইরিদ্বার পৌছিবার পুর্বে ট্রেণে একটী পরমহংসের সহিত অল্প আলাপ 

হইয়াছিল, আজ হটাৎ তাহার সঙ্গে বাজারে দেখা হইল। তিনি আমাকে সঙ্গে 

করিয়া “ঘণ্টাকুটীরে* লইয়! গেলেন। কিছুক্ষণ অন্তত বিষয়ে আলাপের পর 

ধর্ম সম্ঘদ্ধে তিনি যে কথাবার্তী। কহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বলিয়াছিলেন পম্বামী 

বিবেকানন্দ প্রমুখ নেদাস্ত প্রচারে বর্তমান পরমহৎস সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু 

পাঁবর্তনের ভাব আসিয়াছে, অনেকের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে।" আমাকে 

তাঞার শ্বরচিত একখানি হিন্দী গ্রন্থের ম্যানাস্ক্রিপটু হইতে কিছু পড়িয়া 

গুনাইলেন। অবশেষে আমাকে বঁললেন,”আপনি এই আশ্রমে আসিয়া থাকুন ।* 

তাহাতে আমি বলিলাম; আম আপনাদের মত দশনামী, (গিরি, পুরী, ভারতী 

প্রভৃতি ) কোন শ্রেণীর সাধু নহি, আম বাঙ্গালী বানী পন্থী, স্তরাং আমার 
এখানে থাকিবার কি সুবিধা হইবে? আশ্রমের; মহান্ত মহারাজ আদলে 

 €দে সম্ধ [তিনি অন্তত্র গিয়াছলেন) তাহার সহিত আমএ মত ও ভাবের 
লিল না হইলে যাদ (তিনি নারাজ হন্? তাহাতে রামানন্দ স্বামী ( সাধুর নাম 

রামানন্দ স্বামী ) বললেন, ( আমাদের সকল কথাই হিন্দী ভাষায় হইয়াছিল, 
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কেন ন৷ তিনি হিন্দুস্থানী সাধু) “আপনার কোন চিন্তা নাই, মহান্ত মহারাজ 

বিদ্বান ব্যক্তি। এই পর্যন্ত কথাবার্তার পর সে দিন আমি ঘণ্টাকুটীর হইতে 

চলিয়। আলিলাম। 

প্রথম দিন হইতেই গঙ্গার নান করিয়া এবং গঙ্গ। দেখিয়। আমার যে কি 

আনন্দ হইয়ছিল তাহ ভাষায় বর্ণনা! করিতে পারি না। গঙ্গার গভীরতা ধিক" 

নহে কিন্ধ বিস্তৃতি অনেক । নান প্রকারের ছোট বড় গোলাকার প্রস্তররাশির 

উপর দিয়া, সুনিন্মল গ্ুশীতল সলিল ধার] প্রবাহিতা। এমন স্বচ্ছ, নির্খল, 

ও স্ুশীতল জলরাশি আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয়না। দুরে 

পর্বতমাল।) এ [গরিরাজ নিঃস্যত! গঙ্গা! বহু বিস্তৃত, এইরূপ কঙুদুর ইছার 

বিস্তৃতির সাম! তাহা কিছুই স্থির করিতে পারভাম না। যাহা হউক “গোমুখী” 

“খ্যকে শশ পলছমনঝুল।”র কথা পরে বলিব। এক্ষণে স্নান করিয়! অতিশয় 

আরাম বোধ করিলাম। তৎপরে ৯॥০।১* টার মধ্যে ছত্রে (মাধুকরী) ভিক্ষা 

করিতে হইত। এখানে এখন ৬শী ছত্র খোলা আছে, প্রতোক ছত্র হইতে 

ছুইথানি করিয়৷ বড় বড় রুটি ও কিছু দাউল প্রদত্ত হয়। যেকোন গন্থীর সাধু 

হউন,--দেখিলাম, সাধু বেশধারী মাত্রকেই ভিক্ষ1 দেওয়া হয়, লাধুব সংখ্যা যতই 

হউক কেহ বিমুখ হন্ না। আমি একটি গেরুয়া বস্্-খগ্ডের ঝুলি করিয়া 

তাহাতে রুটি ও বাটুয়। ঘটাতে দ্াউল লইতে লাগলাম । 

প্রথম দিনেই ছুইটী বাঙ্গ্লী পরমহংস সাধুর সহিত € এখানে প্রায় সকল 

সাধুই পরমহংস, অল্পই ২৪ জন দণ্ডী ও ব্রহ্মচারী দেখ! যায়) আমার আলাপ 

হয়, আমি এখানে কিছুদ্দিন থাকিতে হচ্ছ! করি, শুনিয়! তাহার। বলিলেন, 

“কোন আশ্রমে বা! মঠে থাকিতে গেলে কিছু না কিছু তথাকার অধীনতা স্বীকার 

করিতে হয়, এজন্ঠ সাধারণতঃ ছত্রে মাধুকরী করিয়া স্থবিধ। মত কোন স্থানে 

আসন করিয়। থাকাই ভাল, বিশেষতঃ আপনার পক্ষে । আপনি আমাদের সঙ্গে 

গিয়া ছত্র সকল দেখিয়া! লইবেন, এবং থাকিতে থাকিতে সকলই অভ্যান ছইয়! 

যাইবে ।” . এইরূপে অনেক সৎকথা বলিয়া আমার প্রতি সহানুভূতি 

প্রকাশ করিলেন ।'আ ও তীহাদ্দের কথাই ঠিক মনে করিয়া, প্রথম দিন হইতেই 

মাধুকরী করিতে 'লাগিলাম। প্রথমে ২১ দিন আমাকে ভিক্ষা শ্রহণে অনভ্যন্তের. 
সার দেখি71 ছত্রের জনৈক পাক বলিয়াছিল “মহারাজ নর! সাধু হ্যায় ।” 
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আম সকল ছত্রে যাইতাম নাঃ কেন না তত মহার্যয আমার আব্তক হইত 

না, ৩।৪টা ছত্রে গেলেই আমার যথেষ্ট হইত। আমি মাধুকরী জন্ধ ভিক্ষা-মনন 

লইর! গঙ্গাতীরের কোন ঠাকুর বাড়ী-_এখানে অনেক ঠাকুর বাড়ীও আছে 

তথায় থাক1 যায় কিন্ত একপ স্থানে শুনিলাম চোরে ও বাদবে কিছু বিরক্ত করে, 

যাহ! হউক আমি প্রত্যহ একটা স্থানে বসিয়া আহার করিতাম, ইতিমধ্োেও 

বাদরদের প্রতি উপেক্ষা! কর! চলিত না, একটু অন্তমনস্ক দেখিলেই, এমন ভাবে 

সম্থুখের রুটী আম্মসাৎ করিত যে, মানুষকে ও বাবরের নিকট নির্বোধের স্যায় 

হইতে হইত। স্থুতরাং আমি তাহাদিগকে রুটীর মোটা মোটা ধারগুলি দিতাম। 

তৎপরে গঙ্গায় অনংখ্য মত্ন্য দেখা যাইত, সমস্ত মাছই রোহিত মৎস্যের স্ভায়, 

কেবল লম্বা! কিছু বেশখী। তাহাদেরও অবশি্ একটু আধটু রুটা দিয়া ঝুলি ও 

লোট। পরিফার এবং জলপান করিয়া! কিছুক্ষণ তথায় বিশ্রাম করিতাম। ক্রমে 

একটা ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ ও সপ্ভাব হইয়। গেল, সে প্রায়ই 
প্রথানে অপনার সরঞ্জাম লইয়া ঘাটায়! ব্রাহ্মণের ব্যবসা করিত। স্ত্রীলোকের! 
স্নান করিয়! তাহার নিকট ঠাকুরজল ও প্রসাদ লইয়া! সময় সময় এক আধ পয়সা 

কিন্বা! একমুষ্টি আতপচাউল দ্িত। কথাপ্রনঙ্গে তাহাকে বলিয়াছিলাম, আমি 

সন্ন্যাসী সাধু নহি, বাঙ্গালী গৃহী, আমি যদি এখানে সপরিবারে বাম করি, 
তাহার জন্ত ঘর বাড়ী পাওয়া যায় কি না? তাহাতে সে বলিয়াছিল, “আমার 

ম! আছেন, আমার বাড়ীতে আপনাকে ঘর দিতে প্লারি, অথব1] এখানে মাসিক 

/%* আন! বা ॥* আন ভাড়া দিলে ছুই একট। ঘর যুক্ত বাড়ী পাইবেন। 

 এইদ্িন অপরাহ্যে আমি ঘণ্টাকুটীরে, থাকিবার জন্য আদিলাম। আসিবার 

পুর্বে কল্যাণন্বামীকে পরানর্শ জিজ্ঞাস। করিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন, 

শ্থণ্টাকুটীর গঙ্গারধারে বেশ নির্জনহ্থান, মন্দ কি, দেখুন না সেখানে কেমন 

লাগে।” কল্যাণস্বামীর বয়ন অন্থমান ৩৫ পরত্রিশ বৎসরের মধ্যে হইবে, একহারা 

দেহখানি অথচ দৃঢ় কর্মঠ) কুমার-সন্যাসী অত্যন্ত অল্পভাষী, দেখিলে যেন 
তয় হয় কিন্ধ দাড়িঘ ফলের অবরণ মধ্যে যেমন আ্ৈমিষ্টরস, তাহার স্বভাবও 

তক্রপ। কল্যাণানন্দ স্বামীর কখ। আমার নিম্পত মনে মাছে'। 
ঘণ্টাকুটীরে আমাকে একটা ন্বতত্্র ছোট ঘর ও একখানি খাটীয়! দিয়, 

রামানন্দ স্বামী বলিলেন, "আপনি বাঙ্গালী সাধু, কষ্ট করিয়! ছত্রে মাধুকরী 



হয়গবর্ষ, ৫ম সংখ্য।। ] হিমালয় ভ্রমণ । ' ১৯৭ 

কেন করিবেন, এই আশ্রমেই ছইবেণপা ভোজন করিবেন। এই আশ্রমের 

স্বীয় প্রতিষ্ঠাতা এমন আয় করিয়। রাখি! গিয়াছেন যে 'সেই অর্থে এই 
-আশ্রমের সাধুলেবার কার্য নির্বাহ হয়।” 'ামি তাহাতে অমত প্রকাশ 

ধফরণাম না। এই আশ্রমের মধ্যস্থলে একটী ছোট মন্দিরের ভ্তায় ঘরে 
প্রন্তিষ্ঠাতার প্রতিমূর্তি আছে, এবং এ ঘংরর উপরের চুড়ার নিনে একটি 

বৃহৎ ঘণ্টা বাধা আছে --বোধ হয় এইজন্য আশ্রমের নাম “ঘণ্ট|কুটার”। 

যাহ! হউক, শুনিলাম, ভোজনের পুর্বে এঁ ঘণ্টাধ্ব:ন শুনিয়া যত সাধু 

শান্ত উপস্থিত হইবেন সকলেই ভোগ্গন করিঠে পাইবেন, ইহাই প্রতিষ্ঠাতার 

উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে বাহিরের সাধু শান্ত উপস্থিত হইতে দেখিলাম না,কে বল 

বাহার সময় সময় আশ্রমে থাকেন, তাহারাই উপাস্থত হইলেন, আমিও তাহাদের 

সঙ্গী হইলাম । 

ঘণ্টকুটারে প্রথম রাত্রি শেষে অথাৎ ৯ই কার্তিকের প্রতুষের ধ্যানে 

'গ্রাণে এমন একটি পবিত্রতার জ্যোতি প্রকাশিত হইল যে, তখন মনে 

হইল, অপবিত্রতা তে! কিছুতেই নাই, জগতময় সকলই পবিত্র। তার পর 

ভাবিপাম, মানব মনে কতই লজ্জা, সঙ্কোচের কারণ উপস্থিত হয়, উহ! 

মনের বিকার মাত্র, এই যে মানব শরারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গসকল, ইহার মধ্যে 

কোনটীই ত অপবিত্র বা অনাবগ্তকীয় “হে, ইহার অঙ্গবিশেষের 

মূলভাবে লজ্জাঙ্করই বা কেন? সকলই ত মহাকাধ্য সাধক যস্ত্রমাত্র 

স্ত্রী জাতির স্তন, লঙ্জাঙ্কর অঙ্গ জন্তঠ আবৃত থাকে, আহা! স্তন কি 

পবিত্র আধার) মাতৃশ্নেহ-_মাতার বক্ষের রক্ত, ক্ষিরধারে জীবপ্রবাহ-রক্ষ!- 

কারিণী-শক্তি, দুপ্ধরূপে প্র আধারে প্রবাহিতা; এই স্তনের পবিব্রতার 

বিষয় ধ্যান করিতে করিতে নিষ্পাপ অস্তঃকরণে-বালকের গায় বিচরণ 

করাইতো শ্বাভাবিক। 

(ক্রমশঃ ) 
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আমার ধারণ।, বাহার গ্রিপডান্বেল একপার্সাইজ করিয়! অপরিমিত দৈহিক - 

বলসঞচয়ের চে! করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমসন্কুল পথ অবলম্বন করিয়াছেন? 

গ্রিপভাম্বেল একপার্পাইঞ্জ করিয়া কেহ কোথাও অসাধারণ শক্তিশালী হইতে 

পারিয়াছেন কিনা, সে বিষয়ে আমার মনে ঘোর সন্দেহ আছে। যদি বলেন, 

গ্রিপভান্বেল একপার্সাইজ করিয়াই তে! পাশ্চাত্য সমাজের মিঃ ইউজেন, স্তাণ্ডে। 

€ 211. চিএ) 58000) আজ জগত মধো শ'জ্শালী পুরুষ বলিয় বিখ্যাত । 

কিন্ত প্রকৃতই কি তাই? গ্রিপভাম্বেলই কি মিঃ স্তাণ্ডোকে শক্তিশালী করিয়াছে ? 

সত্য বটে, তাহার 73০৭ 130111175 পুস্তকের একস্থানে দেখিতে পাই, 
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অর্থ ওয়েউলিফটিং (ভার তেল) দ্বারা আম শক্তিশালা হই নাই, লঘু ও 

ক্রমিক পরিশ্রনই আমাকে শক্তিশালী করিয়াছে । পাঠকগণ ইহাতেই আত্মহারা 

হইবেন না। তিনি প্রায় পনের বৎসর পুর্বে প্রকাশিত তাহার 1513551581 
0৮10915 নামক পুস্তকের ১৩৭ পৃণ্ান্ন আবার ক বলিতেছেন দেখুন, 
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অর্থাৎ কাষ্ঠদণ্ড কিন্ব। হাল্্কি লৌহদণ্ডের এক্সাইজ দ্বারা আমার শরার 

দৃঢ় করিতে যাইয়! দেখি তাহাতে মাংসপেশী চিল! ও নব্ম হইয়া যাইতে লাগিল 3 
অপিচ সেরূপ পুষথ্টিও অন্কভব করিতে পারিলাম না। ইহাতে চিগ্তিত হইলাম 

এবং আকও ভাব বাড়াইয়। দ্রিলীম ; তখন দেখিলাম যে আম সহজেই ১৯ 



২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ॥ ] | প্রিপান্বেল। 3১৯, 

পাউও (প্রার ১ মণ দশসের ) ডান্বেল লইয়! একসাসাইজ: করিতে পাঁর। 

আবার প্র পুস্তকের ১৪২ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, *7155.00100-90]1 200 076 
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অর্থাৎ ডান্বেল ও বারবেল আমার শরীর গঠনের প্রধান অবলম্বন । এক্ষণে 

দেখুন, মিঃ স্তাণ্! তাহার ছুই পুস্তকে ছই প্রকার উক্তি করিয়াছেন। ইহাতে 
আমর! বুঝিব নাকি তে, শক্তিশাশী ভইবার প্রকৃত উপায় চাপিয় রাখিয়! 

সাধারণ লোকে যাহাতে শক্তিলাভের আশায় অপ্রক্কৃত উপায় আশ্রয় করিয়! 

মিছামিছি কালক্ষেপ করে, ইহাই তীহার ইচ্ছা ? অথবা এবংবিধ উক্তিদ্বয়ের 

কারণ পাঠকগণই বিচার করুন। তিনি কখন ওয়েটলিফ টি'এর নিন্দা! করিয়! 

লাইট একপার্সাইজকে তাহার শক্তি সঞ্চয়ের কারণ বলিয়! নির্দেশ করিতেছেন, 

আবার কখন লাইট একসার্সাইজের নিন্দা করিয়া ভারী ডাম্বেল ও বারবেল 

একসার্সাইজকে তাহার শরীর গঠনের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ বলয়! নির্দেশ 

করিতেছেন। আপনার! এক্ষণে মিঃ স্তাণ্ডার কোন্ উক্তির অনুসরণ করিয়! 

কার্ধা করিবেন- প্রথম বা দ্বিতীয়? আমি অনেকদিন হইতে এ পথের 

পথিক; সে কারণ আমার মতে শ্রিপডাণ্বেল অথব1 লাইট একসাসাইজ মধ্যবয়ঙ্ক 

ব্যক্তি, চাকুরিজীবি কিম্বা 'মঞ্লবয়স্ক বালকগণেব পক্ষে এবং ওয়েউলিফ টিং 

একসার্সাইজ শিক্ষার্থীর প্রথম অবস্থায় হস্ত, পদ, বক্ষঃস্থল কিম়ৎ পরিমাণে দৃঢ় 
করিবার পক্ষে যে উপকারী সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবে অপর্রমিত 

বলশালী হইবার আশায় বহুকাল ধরিয়া উক্ত একসার্সাইজের সেবা করিলে 

পরিণামে যে সে আশায় জলাঞ্রলি দেওয়া ভিন্ন গন্যন্তর থাকিবে না তাহ! 

হুনিশ্চত। নিজে নিজে শারারিক বলবৃদ্ধির যদ কোন উপায়থাকে তবে সে 

ওঠেটলিফ.টিং একসার্সাইজের অভ্যাল। পাঠকগণের মধ্যে অনেকে বোধ হয় 
অবগত আছেন যে, পুর্বে আমাদের দেশেও মালকাঠ তোলা নামক এই 

শ্রেনীৰ একরূপ একসার্সইজের প্রচলন ছিল। তখন ন্বান করিবার 

ঘাটে ছোট বড় ন্ানাব্ধি ওক্সনের মালকাঠ পড়িয়া "থাকিত এবং প্রায় 

প্রত্যেক ন্নানাগীই জর্পে নামিবার পর্বে একবার করিয়! সেগুলিকে তুলিত, 

অথব! তুলিতে চেষ্ট। করিত । কিন্ত ইদানীং আর উহা প্রচলন বড় একটা 

দেখিতে পায় যার ন। ;॥ এক্ষণে উবার পারবর্থে ওক্েটংলফ টিংএর ববির্ভীব 



- করিবার বালন! রছিল 14 : 

টিনার 

ক্রি 

রি সপ 

২৬. ,. কুশদহ। [ ফাস্তুন, ১৩১৩৬ 
চপ 

হইরাছে বল! যাহতে পারে।, বারাস্তরে এই ওয়েটালফ টিং সধত্ষধ আলোচন৷ 

শ্রীবিভাকর আশ। 

হ্যাশন্যাল লকৃ ফ্যাক্টুরী। 
কলিকাতা শ্বামবাজার ২০৬৪, অপারসারকুলার রোডস্থ ০গাশন্তাল 

লকৃফ্যাক্ট্ররীর” প্রস্তত অনেক প্রকার পিতলের চাবিতাল৷ ও কল, এবং লোহার 

গ্যালবানাইজ তাল! দেখিয়া আমর! সম্তোষলাভ করিলাম । চাবিগুলি দেখিতে 

বিলাতী অপেক্ষা মন্দ বোধহয় না, অথচ মুল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। হুইলিং, 

ডিটেক্টর, কিক্যাচার নামক তালাগুলির ভিন্ন ভিন্ন গুপ্ত কৌশল চমৎকার 
জনক। (কুশদহের [বিজ্ঞাপন স্তস্তে স্তাশন্তাপ লক্ফ্যাকৃটরী দ্রষ্টব্য) 

এই কারখানার স্বত্বা(ধকার “আশ পাল এণ্ড কোশ্র অন্ততম স্বত্বাধিকারী 

: শ্রীমান্ খগেগ্রনাথ আশ কুশ্দহ নিবাসা ব্যক্তি, সুতরাং তাহার! কুশদহস্থ সকলের 
নিকট এই দেশীয় |শল্পের উন্নতকল্পে সহানুভূতি পাইবার যোগ্য। 

স্থানীয় সংবাদ । 
আরোগ্য সংবাদ । গোবরডাঙ্গা-ানবাসী শুবিখ্যাত প্রবীন বিজ্ঞ 

ডাক্তার শুুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহসা অতিশয় পীড়ার সংবাদ 

শুনিয়। আমরা বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলাম। ঈশ্বঃকপায় এক্ষণে তিনি ষে 

আরোগ্যলাভ করিয়াছেন তাহাতে আমরা আতশয় আহলাদিত হইলাম। কেশব 

বাবু যে আমাদের দেশের বহুদশী, বিচম্ণ চিকিৎসক, সে বিষয়ে সন্দেছই নাই; 
আজ ও তা হু এ বু রি ৭ রঃ - আমরা ভগবানের রুট কামন। ক তিনি মি ইহ.লাকে 

বিদ্ধমান থাকিয়। শেষলাবনের কর্তব্যসকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করুন। 
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গাটুরা, গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয় 

সন্গলিত, ধর্ম, সমাজ 
__ বিধিধ বিষয়ক 

সাসিক পত্র ও সমালোচন । 

দীন যোগীন্দনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত। 
2 সি ০2 

কুষ্পদহ-কার্ধ্যালয় 

২৮১ আু্কিয় হ্বীট কলিকাতা । 
হি চটি টির িতাররা শপ সনশ শশী তত ০ 

টাদা অশ্্রিম ১০ মাত্র । এই সংখ্যার নগদ মলা /১০৮ পয়মা । 



দেলখোন। 

যিনি এ পর্যন্ত কখনও এসেন্স দেলখোস ব্যবহার 

করেন নাই তাহাকে আমর! কেবল মাত্র বলিয়া 

বুঝাইতে পারি না, দেলখোসের সুবাদে এক প্রকৃতির, 

কত মধুর, তৃত্তিকর ও কিরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী, 

আপনি একশিশি দ্বেলখোন ব্যবহার কৰিলেই বুঝিতে 

পারিবেন। 

প্রতি শিশি--১২ টাক! । 

এইস বন্থ, পারফিউ্য়ার, 
দেলখোন হাউস, 

বৌধাঞ্জার কলিকাতা । 
মক 



গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য | 
দ্বিতীয় বর্ষ “কুশদহ*১ম সংখ্য| কার্তিক মাস হইতে ৬ষ সংখ্যা ত্র মাস পর্্যস্ত 

গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইল । আমরা মফঃস্বলের কাগজ যথাসাধ্য সতর্কত৷ 

ও যত্বের সহিত ডাকে পাঠাইয়া থাকি, তবুও যদি কেহ কোন সংখ্যা না পাইন! 
থাকেন, পত্রদ্বারা জানাইলে এখনও তাহা! পুনরায় পাঠাইতে পারিব, কিন্ত 

৩০শে বৈশাখের পর আর আমর! দায়ী রহিলাম না । তৎপরে অগ্রিম চাপা ন! 

পাইয়াও এপর্যস্ত বাহাদের কাগজ পাঠাইতেছি, তাহারা ষেন টাদ! পাঠাইতে আর 

বিলম্ব না! করেন, ইতি মধ্যে ধাহাদ্দের মণিঅর্ডার না পাইব, তাহাদের নামে 

ভিঃপিতে কাগজ পাঠাইব, কিন্তু ভিঃপি ফেরত দিয়া! যেন আমাদিগকে অধথা! 

ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। (কুঃ সঃ) 

২য় বর্ষ ] চেত্র, ১৩১৬ । ষ্ঠ সংখ্যা | 

সঙ্গীত । 

মুলতান-_-একতাল!1। 

যখন ভেবে চিস্তে দেখি, (দেখি ) আমার বল্্তে অ+মান তোমা বিনা আর 

কেউ নাই। 
ধত মহামুল্য ধন, প্রাণ প্রিয়জন, তোমারে হারালে সব হারাই । 

তৃষিত হৃদয় কাতর হইয়ে, দাড়ায় কোথায় বল তোমারে ছাড়িয়ে, আপনার 

বলে, তুলে নিতে কোলে, তোম! বিনে আর কারেও ন! পাই। 

€ প্রভু) ইহুলোক তুমি, পর্নীলোক তুমি, চির বাসস্থান চির জন্মভূমি, €( যত ) 

আত্মীক স্বন, হাঁরান”রতন? একাধারে প্রত তোমাতে পাই 5 তুমি পথ শাস্তি 

শোকার্তের সাস্তনা, তুমি চিত্তামশি ভবের ভাবনা, নিরাশের আশা, তুমি ভালবাসা, 

তোমাতেই মোর! প্রাণ জুড়াই। 
ওত এলে সেবাটি 



১২২ _ কুশদহ | [ চৈত্র, ১৩১৬ 

বর্ষশেষে প্রার্থনা । 
কি গুভক্ষণেই পলালাবাবু” শুনেছিলেন, “বেল! গেল বাসনায় আগুণ 

দাও,” সকলেই তে! দেখে, বেলাগেল, দিনগেল, এবং বর্ষগেল, কিন্ত এরূপ 
«বেলা গেল”র ভাব কয়জনের মনে উদ্দিত হয়? কয়জনে ভাবে, দিনে দিনে 

জীবনের দিন ফুরাইল, কিন্তু এ জীবনে কি করিলাম, কেন এ জগতে এসেছিলাম 

কে আমাকে পাঠাইয়াছিলেন এবং কিজন্তই ব1 পাঠাইয়াছিলেন। আবার 

ধাহার1! জীবন-পথে জাগিয়াছেন, জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, মানবজীবনের মহৎ 

উদ্দেস্ত যাহার! কিছু বুবিয়াছেন, এ্রব্ূপ শ্রেণীর জনৈক মহাতআ! বলিয়াছিলেন,_- 
পন্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যা দ্বারা আলোকিত ও স্থশোভিত হইবে, 

অজ্ভান ও অধশ্ম হইতে নিক্ষতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ 

ধ্্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষা পূর্বক সত্য ও সংস্কৃত হইয়া 
মনুষ্যজাঁতি সমুহের মধ্যে গণ্য জাঁতি হইবে, এই মহণ্ড কল্পন৷ স্থসিদ্ধ 
করিবার চেষ্টায় যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করেন তিনি কি 
আনন্দিত থাকেন ।” শ্রীরাজনারায়ণ বস্থ। 

জ্ঞানীর নিকট বর্ষশেষ নাই, কেন না, জ্ঞানীব্যক্তি আনন্দময়) আনন্দ, 

অক্ষয় পদার্থ, ুতরাঁং আনন্দে অবস্থিত ব্যক্তি অনস্তজীবনে সীবিত, তাহার 

নিকট কালের ব্যবধান চলিয়! গিয়াছে, কিন্তু অজ্ঞানীর পদে পদে ছুঃখ, অজ্ঞানতাই 

সকল দুঃখের কারণ। যে অজ্ঞানতায় পড়িয়া! আছে, তাহার নিকট দিন, মাস, 
বর্ষশেষ হইতেছে আর একমাত্র অথণ্ড-কাল ঈঙ্গিতে বলিতেছে, «এ দেখ, এখনও 

তোমার বৃথা জীবন যাইতেছে-_-এখনও তুমি অনস্তজীবনে প্রবেশ করিতে পার 

নাই।” জীবন আর সময় একই বিষয়, সময় নষ্ট কর! আর জীবন নট করা 

একই কথা । তাই উপনিষদ বলিতেছেন __ 

এউত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধজ। 

ক্ষুরত্য ধারা নিশিতা ছুরত্যয়া ছূর্গমপথস্তৎ্ কবয়ো৷ বদস্তি ॥” 

হে জীব সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে ল্লাগ্রত হও, 



২য় বর্ষ, ৬ সংখ্যা।] শাস্ত্র সঙ্কলন। ১২৫ 

পরস্ত্রীকে মাননীয়! সৌভাগ্যবতী ভগিনী বলিয়। সম্বোধন করিবেক । 

২৭। যং মাঁতাঁপিতরো ক্রেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্। 
ন তশ্থয নিষ্কৃতিঃ শক্য। কর্ত,ং বর্ষশতৈরপি ॥ 

মন্ুঃ ২১২৭ 

পিতামাতা ইহুলোকে সন্তানের জন্য যাদুশ ক্লেশ সহা করেন; পুত্র শতবর্ষেও 

তাঁহাদের খণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় ন।। 

২৮। সন্ভোষম্পরমাস্থায় সুখার্থা সংযতে! ভবেশ । 

সম্ভোবমূলং হি স্ুখং ছুঃখমুলং বিপধ্যয়ঃ ॥ 

মন্ুঃ 81১২ 

স্থখার্থ সংযত ব্যক্তি পরম সস্তোষলাঁভ করেন; কারণ সম্তোষই সুখের মুল, 
অপস্তোষই হুঃখের কারণ । 

২৯। সর্ববং পরবশং ছুঃখং সর্ববমাতমবশং স্খম্। 

এতদ্ঘিস্া সমাসেন লক্ষণং স্থখছুঃখয়োঃ ॥ 
মন্থুঃ ৪1১৬০ 

যাহ! কিছু পরাধীন তাহ! ছুঃখের কারণ, 'আত্মবশ সকলই স্থখের কারণ ; 
সংক্ষেপে সুখ ছুঃখের এই লক্ষণ জানিবেক। 

৩০। একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাতনঃ | 

একাকী চিন্তয়ানো হি পরং শ্রেয়োহধিগচ্ছতি ॥ 
মন্ুঃ 81১৫৮ 

প্রতিদ্দিন একাকী নির্জনে আপনার হিতচিস্তা করিবেক। একাকী চিন্তা 

করিলে পরম মঙ্গল লাভ হয়। 

৩১। অস্ঠিগার্ার্নি শুধ্যস্তি মন সত্যেন শুধ্যতি । 

বিছ্দতর্পোভ্যান্ততাত্মা বুদ্ধিভততণনেন শুধ্যতি ও 
মনুঃ ৫1১৯৯ 

জলের হারা গাত্র শুদ্ধ হয়, সত্যের ছারা! মন শুদ্ধ হয়, ব্রন্গজ্ঞান ও তপন্তা 
দ্বারা আত্মা]গুদ্ধ হয় এবং ভ্তান দ্বার! বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। 



১২৬ কুশদহ। ] [ চৈত্র, ১৩১৩ 

৩২।, অহিংস সত্যমস্তেয়ং শৌঁচমিক্দরিয়নি গ্রহঃ | 
এত সামাজিকং ধর্ম চাতুর্ববর্েহবরবীত্ূঃ ॥ 

মন্গুঃ ১০1৬২ 

মনু বলিয়াছেন যে, অহিংস, সত্য বাক্য, অচৌধ্য, দেহ ও চিত্ত শুদ্ধি এবং 

ইন্দ্রিয়সংযম, এ সমুদ্ধয়ই সকল জাতির সাধারণ ধর্ম । 

(ক্রমশঃ ) 

অত্ঞয়বাদ | 

"এই স্যষ্টি-দেখিয়! বোধ হয় ইহার একজন অষ্টা! (০৫০৪০: ) আছেন, কিন্ত 
তাহার বিষয় বুঝিতে পারা, মনুষ্য বুদ্ধির অতীত। ঈশ্বর সম্বন্ধে মানবের যত 

চিন্তা, তাহা মনের এক একটা কল্পনা মাত্র। প্রকৃত ঈশ্বরের স্বরূপ কেহ 

ধারণাও করিতে পারে না। ঈশ্বর মানব-চিস্তার অতীত।” এই প্রকার 

ধাহাদ্দের মত তাহাদিগকে *অজ্ঞেয়ব্বাদী” বলে। আমাদের দেশে নৈম্নাকিক 

পণ্ডিতগণের মধ্যে কতকট। অজ্ঞেয়বাদের ভাব ইতিপূর্বে প্রবল ছিল, এক্ষণে 
তাহা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে । ইউরোপেও বড় বড় দ্বার্শনিক পণ্ডিত- 

গণের মধ্যে এই অজ্ঞেপ্নবার্দের ভাব এক সময় যত প্রবল ছিল, বর্তমানে যেন তাহ। 

অনেক কমিয়াছে। অজ্ঞেবাদীগণ আপ বলেন যে, “ঈশ্বর সন্বদ্ধে মানুষ যদি 

কিছু বুঝিতে পারিত তবে সকলেই তে! এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইত, কিন্ত 
ধর্ম বা ঈশ্বরের স্বব্ধপ সম্বদ্ধে যখন তাহাদের মধ্যে এত মতভেদ দেখা যাইতেছে তখন, 

সহজেই বুঝিতে পার! যাঁয় যে, এ সকলই মানব-মনের কল্পনা মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন 
মুনির বিভিন্ন মত, ব। প্রধান খাযাতনাম। ব্যক্তিগণের দ্বারা এক একট! ধর্মশান্ত্র ও 

ধর্্মসন্প্রদায় গঠিত হইয়াছে ।” তারপর তাহাদের শিষ্য প্রশিষ্যগণের দ্বার! ধর্দের 

সাম্প্রনায়িক গত যে সকল বিবাদ বিসম্বা্ঘ হইয়াছে, তাহ! দেখিয়। বর্তমান সময়ের 
একদ্বল লোকের মত এইক্প দীড়াইয়াছে যে, প্ধর্ম্ম বলিয়া! একটা কোন জিনিষ 
জনসমাজে রাখিবার প্রয়োজন নাই । পরম্পরে সন্ভাবে মিলিয়! সুখ-শান্তির 

বিধান করাই যথেষ্ট ধর্ম, তত্তিন্ন কতকগুলি অমীমাংসিত বিষয় লইয়! বৃথা সময় 

নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নাই ।” ইত্যাদি ইত্যান্দি। ক 



হয বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা | ] অজ্ঞেয়বাদ । "১২৭ 

আপাততঃ অজ্জেয়বাদের যুক্তিগুলি যেন সত্য বলিয়া! বোধ হয়, এবং 
আংশিক ভাবে যে কিছু সত্য উহাতে নাই তাহাও নহে, কিন্তু অজ্ঞেয়বাদের 

যে কোথায় ভ্রান্তি তাহ! তত্বদশা প্রকৃত সাধকগণ সহজেই ধরিতে পারেন। 

অক্তেন্নবাদ খগুনের প্রথম কথা,__ঈশ্বর-তত্ব সম্যকরূপে মানব-বুদ্ধির অতীত, 
এ কথ! অতীব সত্য হইলেও, এ পধ্যস্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে কেহ কোন সত্যই বুঝিতে 

পারেন নাই তাহ! সত্য নহে। ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়, কিন্ত তাহার স্বরূপ বা গুণ 

অনস্ত। যেষন প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিত্বে এক কিন্তু গুণ অনেক । ফলত: মানব- 

অন্তরে ঈশ্বরের প্রকাশ, অনন্ত ভাবেই হইতেছে । যে সময়ে, যে দেশে, যে জাতির 

প্রকৃতিতে ধে ভাব বিকাশের উপযোগী হইয়াছে তখন সেখানে সেই ভাব প্রকাশ 

প্াইয়াছে, কোথাও তেজঃভাব, কোথাও শাস্তভাব, কোথাও পুরুষ, কোথাও 
প্রকৃতি, কোথাও নিরাকার--গুণবাচক ভাব, কোথাও সাকার-_ লীলার ভাব 

প্রকাশ পাইয়াছে, স্থতরাং সকলই সেই একের ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় চৈতন্ত স্বরূপ,কিন্ত মানব অন্তরে,তাহার প্রকাশ বহুভাঁবে হয়। 

মানবের শরীর, মন, বুদ্ধি এবং প্রকৃতিগত বু বিচিত্র অবস্থা, স্তরাং প্রকাশকের 

ভেদানুসারে এক প্রকার ভেদভাঁব লক্ষিত হইয়া থাকে, অপরদিকে একেরও 

ব্হত্বে প্রকাশ জনিত আর একটা ভেদ হইয়া যাঁয়। তত্িন্ন মানব মাত্রেই 
অপূর্ণ,__-অপূর্ণত!। জনিত ক্রটা ঝ! ভ্রান্তি কিছু না কিছু উচ্চ শ্রেণীর মানবেও 
থাকিয়া যায়, সুতরাং এ সকল ত্রাত্তিও ধর্মের সঙ্গে মিশিয়! বিরোধ উপস্থিত 

হইয়াছে । এবিরোধ ধর্মে ধর্শে নহে, সত্যে আর অসত্যে বিরোধ উপস্থিত 

হয়। প্ধন্মন যো বাধতে ধন্ম ন সঃ ধন্ম কু ধর্ম তৎ”। ধর্ম কথন ধর্মের বাধা 

উপস্থিত করে না। 

দ্বিতীয় কথা, সম্প্রধা়গত বিচিত্রতার মধ্যেও অনেক একতা আছে, যেমন 

ঈশ্বরের একত্ব সম্বদ্ধেঃ কেহ বহু ঈশ্বর বলেন না, সকলেই বলেন “ঈশ্বর 

এক” । তৎপরে বিশেষ বিশেষ “ভাব” সম্বন্ধেও যথেষ্ট একতা দেখা যায়। শান্ত, 

দাশ্ত, সথ্যা্দি ভাবের /গ্রকতা সাধকগণের মধ্যে অবস্থান্থসারে স্বভাবতঃ 

উপস্থিত হুইয়াছে। দান্তভাব যখন সাধকের মনে উপস্থিত হয়, তখন বহ্পূর্ববর্তী 
এবং পরবর্তী সাধকে একই ভাব দেখা যায়। অতএব ধর্ছে ধর্মে কেবল 

যে বিভিন্ন্াই দেখা যা, আর যে কিছুই একতা লাই, তাহা! নহে। 



১২৮ ৫ কুশদছ। [ চৈত্র, ১৩১৬ 

হুঙ্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে, দেখা যাঁয়, একতা এবং বিচিত্রতার দ্বারায়, এক মহা 
অনির্বচনীর একতাই প্রতিপন্ন করিতেছে। আর ইহাঁও সত্য যে,বতই বহিজগতের 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে ততই ঈশ্বর-তত্বের 'নব নব ভাব মানব-অস্তরে, 

প্রকাশ 'পাইতেছে, আর কতকগুলি সত্য সেই আদিকালে যাহ! প্রকাশ 

হইয়াছে, এখনও তাছাই আছে; যেমন ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী ও 

সর্বজ্ঞ এই ভাব আদ্িতেও ছিল এখনও আছে। ঈশ্বরের ধিনি যে ভাবেই 

আরাধনা এবং অনুষ্ঠান করুন না|! কেন ঈশ্বরের প্র তিন স্বরূপে সকলেই 

বিশ্বাসী ; এ তিন ভাবের অভাব কেহই স্বীকার করেন না। 

প্রকৃত ঈশ্বর-তত্ব লাভের ভন্ জ্ঞান এবং বিশ্বাস এ হয়েরই প্রয়োজন। 
যদ্দি প্রকৃত বিশ্বাস না থাকে, আর কেবল জ্ঞানের দ্বার! ঈশ্বরকে লাভ করিতে 

কেহ প্রয়্াসী হন, তবে তিনি অজ্ঞেক্সবাদ, সংশয়বাদ প্রভৃতি বিপদে পণ্তিত 

হইতে পাঁরেন। আবার যদি কেহ জ্ঞানের পথ ছাড়িয়া কেবল বিশ্বাসের 

পথে চালিত হুন, তিনিও অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া! নান! প্রকার কুসংস্কারে 
পড়িতে পারেন। এজন ধর্ম সাধন পথে বা! ঈশ্বর-তত্ব-লাভের পথে, জ্ঞান ও 
বিশ্বাম উভয়ই প্রয়োজন । অজ্ঞেযরবাদ আর কিছুই নহে, বিশ্বাস বিহীন জ্ঞানে 
ঈশ্বরকে ধরিতে গিয়! প্র অবস্থায় উপস্থিত হুয়। এ সম্বদ্ধে এইরূপ একটা গল্প 

প্রচলিত আছে,-_- 

কোন সময়ে জনৈক পণ্ডিত জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিব মনে করিয়া 

শান্তর পাঠ এবং জ্ঞানালোচনা করিয়াও ঈশ্বরের 'প্রকুতভাব ধারণ! করিতে 
পারিলেন না। বহু দিবস এই প্রকার করিয়াও যখন তাহার আকাজ্জ। পূর্ণ হইল 

না, তখন তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন যে, এ জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। 

যে দিন সমুদ্র কুলে গিয়া, জল-মপ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন ভাবিয়া ইতস্ততঃ 

পদচারণা করিতেছেন, তখন দেখিলেন, অনতিদূরে এক বালক কোন প্রকার 

খেল! করিতেছে । পণ্ডিত, বালকের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন বালক একটী 

ক্ষুদ্র গর্ভ করিয়া ক্রমাগত এক এক গও্ষ জল সমুদ্র হইতে আনিয়া গর্তে 
নিক্ষেপ করিতেছে। তখন তিনি বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি এরূপ 

করিতেছ কেন ?* বালক বলিল, “আমি এই গর্ভে সমস্ত সমুদ্রের জল আনিব।” 

পণ্ডিত বপিলেন, “তাও কি কখন সম্ভব ?” তখন বালক বলিল, গতুমি 'অনস্ত 
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ঈশ্বরকে তোমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের আয়ত করিতে চাও, তবে আমারও ইহা! হইবে 
না কেন?” তখন পণ্ডিতের চৈতন্ত হইল, তিনি বুঝিলেন আজ ভগবান্ 

“কপ! করিয়া ্র বালকের ভিতর দিয়! তাহাকে দর্শন দ্িলেন। তখন তিনি 

বাশপাকুলিতলোচনে, করযোড়ে বলিলেন, “হে দয়াময়! আজ আমি বিশ্বাসের 

আন্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইলাম, আমার কঠোর জ্ঞান-সাধনার পথও সফল 

হইল। প্রভূ! তুমিই সত্য তুমিই সত্য 1” 

ধাহারা ঈশ্বর-জ্ঞান, বিশ্বাস বাদ দিয়া জনহিতকর কার্য করিতে প্রয়াসী, 
তাহাদের কাধ্য ভিত্তি শূন্য । মানবীয় শঙি তে যে কার্ধ্য হয়, তাহার প্রসারতা, 

গভীরতা, এবং স্থায়ীত্ব কোথায় 2 ঈশ্বর-জ্ঞান, বিশ্বাস একটা *মহাশক্তি,” 
কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষার দিনে শক্তি দেয় কে? আগে ঈশ্বর বিশ্বাস বা ধর্ম, 

তাহার উপর সমগ্র মানব জীবন। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম সকলের মুল 

ধর্ম । তবে একথাও সত্য যে, সম্প্রদায়ীক ধর্ম্মভাঁব ভবিষ্যতে থাকিবে না, 

কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায় যে এক একটী মূল সত্য লইয়! অবতীর্ণ, তাহ! কি 
চলিয়া যাইবে ? তাহাঁও নহে, কিন্তু সকল সতোর মিলনে এক-মহাধম্ম, মানব-ধর্ম্ম 

হইবে। সময় তাহার যথা যোগা নাম করণ করিবে। ঈশ্বরের পিতৃত, 

মানবের ভ্রাতৃত্ব, এবং প্রত্যেক মানবের সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এই 

সার্ববভৌমিক লক্ষণ তাহাতে থাঁকিবে, বর্তমানে যাহার চন! চারিদিকে দেখা 

যাইতেছে । ঈশ্বরের মহিমাই মহিমাপ্বিত হউক !! 

আলেকজাগার ও যোগী । 
কোন সময়ে আলেকজাগ্ডার দি গ্রেট, ভারতজয় করিতে করিতে এক 

স্থানে আসিয়! সুনিলেন, এখানে এক যোঁগী পুরুষ আছেন। যোগী কেমন 
দেখিবার জন্য তাহার মননে কৌতুহল জন্মিল। যোগীকে ডাকিয়া আনিবাঁর 
অন্য তিনি অনুচর প্লাঠাইলেন। সে ব্যক্তি যোগীর নিকটে গিয়া বলিল 
"ভারতজয়ী” আর্লেকদাগ্ডার দি গ্রেট আপনাকে ডাকিতেছেন। তচ্ছ,বণে 

যোগী বলিলেন “ভারতজয়ী কোন ব্যক্তিকে জানি না, এবং তেমন ব্যক্তির 

নিকট আমা! কোন প্রয়োজনও দেখি না।” অনুচর রাজসন্লিধানে আসিয়! অবিকল 
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যোগীর উক্তি ব্যক্ত করিলে, বছজন পরিবেষ্টিত স্বয়ং আলেকজাগার যোগীর 

নিকট গমন করিলেন। যখন যোগীর নিকট রাজ! আপনাকে ণভারতজয়ী* 

বলিয়া! পরিচয় দিলেন, তখন যোগী বলিলেন, প্তুমি এখন মনে করিতেছ' 

আমি ভারতজয় করিয়াছি, কিন্ত তোমার পুর্বে যাহার! ভারতঞজযর করিয়৷ 

প্রক্ূপ মনে করিয়াছিলেন, তাহারা আজ আর তাহ মনে করিতে পারিতেছেন 

না, কিছুদিন পরে তোমার অস্তে যিনি জয় করিবেন, তখন তোমার জয়ও 

থাকিবে না'তবে আর তুমি প্রকৃতপক্ষে ভারতজয় করিলে কি রূপে? 

আর তুমি তে! ভারতজয় করিয়াছ, কিন্তু আপনাকে আপনি জয় করিয়াছ 
কি?” ষোগীর এবন্প্রকার প্রশ্নের, রাজা কোন সছ্ত্তর দিতে না! পারিয়া, 

শরন্ধা-ভক্তিব্যঞ্ক দৃষ্টিতে যোগার প্রশান্ত ব্ঘন অবলোকন পূর্বক নিজের 
আজ্ঞানতার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে লাগিলেন। তখন যোগী বলিলেন, 

"আর এক .কথা তোমাকে জিজ্ঞাস করি, তুমি তে! মানুষ মারিবার অন্ত অনেক 

প্রকার বস্ত সঙ্গে আনিয়াছ কিন্তু পরোপকার করিবার জন্ত কি আনিয়াছ ?” 

রাজ! যোগীর বাক্য শুনিয়!. বলিলেন “আমি আপনাকে কিছু প্রদান 
করিতে চাই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন আপনার কি চাই।” যোগী 

বলিলেন, “তোমার নিকট এমন কি বস্ত্ব আছে যাহ! আমাকে দিবে? দ্বিতীয়তঃ 

আমার তে! কোন বস্তর প্রয়োজন নাই।” রাজা বলিলেন “আপনি বলেন 

কি? আমি ইচ্ছ' করিলে আপনাকে এ প্রদ্দেশ দান করিতে পারি।” 

যোগী বলিলেন, “আমার তো এ প্রদেশ পূর্ব হইতেই আছে, তুমি আর 

অধিক কি দান করিবে ।” রাক্জী এ কথার গভীর অর্থ কতদূর বুবিলেন 

জানি না, কিন্ত তিনি যোগীকে কিছু দিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিতে 

লাগিলেন। তখন যোগী বলিলেন, “আমি এই স্থানে বলিয়! অবাধে, প্রক্কতির 

নির্মল বায়ু সেবন করিতেছিলাম তোমরা আসিয়া আমার এ বায়ু অনেক 
পরিমাণে রোধ করিয়াছ, তুমি আমাকে এই দান কর যে, বায়ুর আড়াল 

ছাড়িয়া! দাও ।” রা 
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কুশদহ.। (8) 

ইছাপুরের শেষ অংশ। 

এক সময়ে ইছাপুর বিখ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলীর বাসস্থান ছিল; ১০1১২টী 
টোলে বিদেশস্থ ছাত্রগণের ছার! এই স্থান মুখরিত হইত। এক্ষণে সেই সমস্ত 

টোলের কচিৎ চিন্ন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । সেই সময়ের সরলচিত্ত অধ্যাপক 

মণ্ডলীর সরল ভাব সম্বন্ধে নিয়ের গল্পটা দ্বার! সম্যক উপলব্ধি কর! যাইবে । 

একদ। স্থানীয় গোবরডাঙ্গার জমীদার শ্ব্গীয় সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 

বিশাল অট্রালিকার প্রাঙ্গনে কলিকাতার বিখ্যাত নর্ভকীর নৃত্য গীতার্দি হইতে 

থাকে। সমাগত দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে ইছাপুরের কয়েকজন সরল চিত্ত অধ্যাপক 

ছিলেন। নর্তকীর নৃত্য স্থানের নিকট না বসিলে তাহাদিগের দর্শন ও শ্রবণের 

অঙ্গহানি হইত, এ কারণ তাহার! সকলের অগ্রে সভার মধ্যে বসিক্নাছিলেন। 

নর্তকী, নৃত্য করিবার সময়ে হঠাৎ তাহার পা কোন অধ্যাপকের গাত্রে লাগিল; 

নর্তকী তাহার পদধুূলি ন! লওয়ায় তিনি বিশ্মিত হইলেন ও সমাগত অধ্যাপক- 

ধিগকে স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতে বলিলেন। বাহিরে আসিয়া! তিনি 

অন্তান্ত অধ্যাপকর্দিগকে বলিলেন--"বোধ করি এই নর্তকী বেশ্তা হইবে,” 

তাহারা শুনিয়৷ আশ্চর্যযান্বিত হইয়া! বলিলেন_-“সে কি! এমন সুন্দরী ও কৃষ্ণ 

প্রেমিকা কখন বেশ্ঠা হইতে পারে ১” অনেক তর্ক বিতর্কের পর কোন সিদ্ধান্তে 

উপনীত হইতে ন! পারিস্না তাহারা সারদা প্রসন্ন বাবুকে ডাকিয়! বলিলেন যে, 

«এ বেটী বেশ্ত। না হইলে তর্কপর্ানন ভায়ার গাত্রে পদপ্রদান করায় তাহার 

পদধূলি পর্য্যস্ত লইল না! কেন ?” 

সারদাপ্রসন্ন বাবু অতি রলিক ব্যক্তি ছিলেন; তিনি বলিলেন প্কষ্প্রেমে 

মাতোয়ারা ছিল বলিয়! বাহান্ঞান শূন্ত ছিল, এক্ষণে আপনার! আসরে যান, 

এইবার আপনার পদধূলি লইবে।” এই কখ! বলিয়! সারদা প্রসন্ন বাবু গোপনে 
সেই নর্তকীকে সমুস্ত বলিয়া পদ্রধূলি লইতে বলিয়া! দিলেন । উক্ত ব্রাহ্মণের 
পদধূলি লইলে তিনি তাহাকে “সতী সাবিত্রী সমানা হও”, ইত্যার্দি, বলিয়া 
আশীর্বাদ বঃ্লিলেন। ইহা কি কম সরণ চিত্তের পরিচয় ! 
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“চির দ্বিন কখন সমান যায় না” এই কথার সার্থকতা আমরা পদে পদে 
দেখিতে পাই । দ্েবগর্ব্ব দিব্য পারিজাত কালে: গন্ধবিহীন মাদার পুম্পে পরিণত 

হইয়াছে ;) দেবভীতিগ্রদ স্বর্ণলঙ্কা কালে সামান্য মন্ুুযু বাস-স্থান হইয়াছে ) 
ধন ধান্ত লোকজন পুর্ণ ইছাপুর যে কালের কঠোর আঘাতে হিংশ্রশ্বীপদ সম্কুল 

স্থান হইবে ইহার আর বিচিত্র কি? 

যে মহামারী গদখালি, উলা বা বীরনগর, শ্রীনগর, রাণাঘাট, দিগ্নগর প্রভৃতি 

স্থান শশানে পরিণত করিয়াছে, সেই মহামারী ইছাপুর বা কুখদহকে এককালে 
নষ্ট ও শ্রীত্রষ্ট করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে ইহার অধিবাসিগণের স্থখশাস্তি হরণ করিয়া 

ইহাকে মহাশ্মশানের চিরাঘর্শ করিয়া! তুলিয়াছে। 
১৮৪৫ থুষ্টাব্বে এই বিষম ব্যাধি কুশদহের মধ্যে প্রথমে ইছাপুরে প্রবেশ 

করে। ইহার প্র কোপে ইছাপুরের তিন চতুর্থাংশ লোকে এককালে কালকবলে 

পতিত হয়। ইছাপুরের জমীদার বংশের অনেক মহাত্মা এই বিষম ব্যাধির 

প্রকোপে লোকান্তরিত হন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে কুইনাইনের প্রচলন এই 

কুশদহে হইয়াছিল। 

গোবরভাঙ্গা । পুর্বে বপিয়াছি কুশদহ সমাজের সমাজপতি এই 
গোবরভাঙ্গায় বাদ করেন। পূর্বে ইছাপুরের চৌধুরী বংশের যক্ঞেশ্বর 

চৌধুরী কুশদহু সমাজের সমাজপতি ছিলেন। তৎ্পুভ্র খশিভূষণ চৌধুরী 

নিজ ভাগ্য দোষে সমাঞজপতির আসন হইতে অপস্যত হইলে গোবরভাঙ্গার 

জমীদার মভাখয় এক্ষণে দেই সন্মানে সম্মানিত। গোবরডাঙ্গাকে এক্ষণে 
কুশদহ সমাজের রাজধানী বলিলেও অততযান্তি হয় না। গোঁবরডাঙ্গায় স্কুল, 
দেবালয, হাট, বাজার, ডাক্তারখানা, মিউনিসিপালিটী, রেলওয়ে ষ্রেশন 
প্রভৃতি বর্তমান আছে। রেলওয়ে ষ্টেশনটা প্রকৃত পক্ষে ঝখাঁটুরা ও 

গোবরভডাঙ্গার মধ্যে অবস্থিত | চিনির কারখানার জন্ত গোবরডাঙ। বিখ্যাত। 

বিলাতী চিনির সহিত প্রতিযোগীতায় এক্ষণে চিনির কারখান! বিলুপ্ত প্রায় । 

যমুনানদী ইহার দক্ষিণ প্রান্ত বিধৌত করিয়া প্রবাহিত |, মিউনিসিপালিটীর 

কল্যাণে এই স্থানের র্নাস্তা ঘাট পরিষ্ষার। ব্রাঙ্গণ, তাশ্ববি ও কৈবর্ত 

এখানকার প্রধান অধিবাসী । সাধারণ লোকের .অবশ্থা তত সুবিধা জনক 

মহে। এখানকার ৬আনন্দময়ী জাগ্রত দেবী। গোবরভাঙ্গার গায়! জমীদার 



২য় বধ, ৬ঠ সংখ্যা । ] ম্যালেরিয়! কনফারেন্সে লবণ । - ১১৩৩ 

কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কৃত দ্বাদশ শিব মন্দির সম্বলিত ৮লাননাময়ীর 

বাটা, গোবরডাঙ্গ! ও মছলন্দপুর ষ্রেশনের মধ্যে যে যমুনায় পুল আছে 
তাহার উপরে ট্রেণ আসিলে পশ্চিমদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এই 
আনন্দমক়্ীর মন্দির ও জমীদারদিগের শোভনীয় প্রাসাদ দৃষ্টি গোচর হয়। 

(ক্রমশঃ) 

শ্রীপধানন চট্টোপাধ্যায় ভূতপুর্ব “প্রভা” সম্পাদক । 

ম্যালেরিয়া কনফারেন্সে লবণ |% 

সিমল1 শৈলে কন্ফারেন্স ম্যালেরিয়া জরের প্রতিকার জন্ত যে সকল যুক্তি 

ও মতের আলোচনা করিয়াছেন তাহা নূতন নহে। ম্যালেরিয়। পীড়িত দেশে 
সে সকল আলোচনা বছুদিবস হইতে চলিতেছে, কন্ফারেন্ন রোগীর্দিগকে অত্যান্ত 

বেশী পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহার করিতে মত দেন। দৃষ্টান্ত দেখান এই ষে 
এক সময়ে ইটালী ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতেছিল, কিন্তু বেশীভাগে কুইনাইন 
ব্যবহারে আশ্চর্য্য ভাবে উপকার পাওয়া গিয়াছিল। কনফারেন্সের মতে, মশ- 
কেরাও এক বিষম শক্র | লবণ যে ম]ালেরিয়ার একটি বিশেষ প্রতিষেধক পদার্থ 

তাহাই এবারকার কন্ফারেন্সের নূতন আলোচ্য বিষয়। আমি আশা করি 
ম্যালেরিয়াগ্রস্থ জনগণ এ বিষয়ের সত্যতা পরীক্ষা করিতে ভুলিবেন না। 

ম্যালেরিয়া রোগপ্রবণ দেশে কোষ্ঠবদ্ধতা একটি প্রধান কারণ, প্রাতঃকালে 

শয্যা হইতে উঠিষ্! শীতল জল সহ কিছু লবণ মিশ্রিত করিয়া থাইলে কোষ্ঠ 
পরিফার, ও ভাবী কোন সংক্রামক পীড়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়! যায়। 

পচা” পায়ীরা প্রাতেঃ হৃ্ধের পরিবর্তে লবণ ব্যবহারে বিশেষ উপকার 
পাইবেন। 

রেস্ুনের মিঃ এফ. এন্ বার্ণস্ “চেম্বার্স অব্ জান্তণল” নামক পত্রে লিখিয়াছেন 

* এ বিষশ্ে ইতিপুর্ববে অনেক সংবাদপ্ে প্রকাশিত হইয়াছে ; কিন্ত কুশদহ ম্যালেরিয়া 
প্রাবল্য দেশ এজন্য উক্ত ওধধ সম্বন্ধে বার বাঁর সাধারণের মনে উদ্দিত হওয়া. অনুপযুক্ত নকে। 
আময়াও সকত ক্কেই এ উষধ পরীক্ষ। করিতে অনুরোধ করি। (ঝুঃ সঃ) 



১৩৪ কুশদহ।  ঠচত্র, ১৩১৬ 

ভারতের ও ব্রহ্গদেশের নান! জেলাতে ম্যালেরিয়া জর হুইবার দুই তিন দিন 

পূর্ব্ব হইতে কোষ্ঠ বন্ধ হয়। তিনি আরও বলেন যে আমি ৪০ বৎসরাবধি 
উষ্ণপ্রধান দেশে বাস করিতেছি, কিন্তু বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যে কোন পাড়ায়, 

কোন ওষধ (লবণ জল ব্যতীত ) সেবন করিতে হয় নাই। 

প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল ডাঃ গমেল উষ্ণ প্রধান দেশে সংক্রামক পীড়ার 

প্রতিকার কলে একথানি পুস্তকে লবণের উপকারিত! সম্বদ্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। 

মানব শরীরের শোণিতে প্রতি এক হাঞ্জার ভাগের মধ্যে ২২ হইতে ৬ ভাগ 

পর্য্যন্ত সোডার ভাগ আছে। সোডার ভাগ এত কম হইলেও উহার কার্্য- 

কারিতা কম নহে। যাহার শরীরস্থ শোণিতে যত পরিমাণ সোডা থাক আবশ্যক, 

যদি তদপেক্ষা' কিছু অল্প থাকে তাহ! হইলে সেই শোণিতে নানা প্রকার বিষাক্ত 

বীজের বাদস্থান হয়, যে পর্যন্ত সোডার অংশপূর্ণ না হয় সে পধ্যস্ত সেই সকল 
বিষাক্ত বীজ আপনাপন ক্ষমতান্যাগ্নিক কার্ধ্য করিতে বিমুখ হয় না। যদি 

শোণিতে সোৌডার অংশ 'পুর্ণ থাকে তাহা হইলে ম্যালেরিয়া বিষ দেহে প্রবেশ 

করিলেও অচিরাৎ তাহার ক্ষমতার "হ্রানতা প্রযুক্ত বিন হইয়া যাঁয়। লবণ 

সোডারই প্রকারস্তর মাত্র সুতরাং লবণ সেবন করিলে দেহস্থ শোণিতে মোডার 
অংশ কম হইতে পারে না। 

কলিকাতা প্রবাসী একজন ভদ্র ইংরাজ প্রায় ৬ বমর কাল আমেরিক1 ও 

ভারতের ম্যালেরিয়া পূর্ণ নানা স্থানে এ একমাত্র লবণজল প্রত্যহই নিয়মিত 

রূপে সেবন করিয়! ম্যালেরিয়া! রাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া! অক্ষত 
ভাবে বাস করিয়াছিলেন। প্রায় ৮* বৎসর পূর্বে এক অভিজ্ঞ চিকিৎসক 
ইটালীর ম্যালেরিয়া জরে লবণের এই গুণ আবিষ্কার করেন, তাহার নিকট 
উক্ত কলিকাতা প্রবাসী ইংরাজ মহোদয় এই ওষধ প্রস্তত প্রণালী শিক্ষা করেন। 
প্রয়োজন বুঝিলে রোগী এ জলের সহিত কুইনাইন খাইতে পারেন। 

প্রস্তুত প্রণালী,--একটি পাইট বোতলে বড়*চামচের এক চামচ লবণ দিয়! 

পরে নির্মল শীতল জলে উহা! পুর্ণ কর, প্রত্যহ প্রার্তঃকালে,  বোতলম্ক জল 
এক ছটাক লইয়া! তিন ছটাক শীতল বা উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়! 

পান কর। উহার ন্বাদ মন্দ হইবে না, ম্যালেরিয়া জরের এরূপ অমোঘ গুঁধধ আর 

আছে কি ন! সন্দেছে। বিশেষতঃ যাহাদ্িগের ্লীহা ও যরুৎ বু হইয়াছে 



২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য।। ] হিমালয় ্রমণ। | , ১৩৫, 

তাহাদ্বিগের পক্ষে অমৃত ম্বরূপ বলিলেও চলে। প্রতিবোতলে ব্যয় € পয়সার 

অধিক হইবে না। | 
রর শ্রীউপেন্দ্রনাথ রক্ষিত। 

হোমিও এবং ইলেকটে | হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক । 

হিমালয় ভ্রমণ | (৬) 

হরিদ্বার | 

৯ই কান্তিক শুক্রবার । আজ জগদ্ধাত্রী পুঞ্জা। সেবাশ্রমে আমার নিমন্ত্রণ 
হইল, এই নিমন্ত্রণের কারণ, কলিকাত। হইতে স্থরেন্দ্র মহারাজ ও উপেন্ছ্র বাবু 

সন্ত্রীক তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া আজ সেবাশ্রমের ভক্ত-সেব! :করিলেন। আমি 

যদিও কয়েক দিন ঘণ্টাকুটারে গিয়াছি, তথাপি কল্যাণ স্বামী যেন আমাকেও 
সেবাশ্রমের একজন মনে করিয়া! এ নিমন্ত্রণ করিলেন। বাহিরের আর কোন 

ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হন নাই । বেল! ৩টার সময় আহার হইল। সমন্তই নিরামিষ 

ভোজ্য, সেবাশ্রমে দৈনিকও নিরামিষ ভোজন হয়। 

দৈনিক উপাসনাদি আমার বেশ হইতেছে। প্রাণের ভাব মধ্যে মধ্যে 

বন্ধুবান্ধবগণকে পত্রের ছ্বারায় জ্ঞাপন করিতেছি । ১০ই কাঞ্ডিক প্রত্যুষকালের 

ধ্যানে এই জ্ঞান উপলব্ধি হইল, জড় অজড় অর্থাৎ সাকার এই দৃশ্তমান জগৎ, 
মানব শরীর, আমি এবং আমার তাবৎ বস্ত কিম্বা নিরাকার জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাদি 

সমস্ত শক্তি, সকলই ব্রহ্গ-পদার্থ,_ ব্রহ্ম ছাড়! কিছুই নহে। আমার মায়ার 
বন্ত কিছুই হইতে পারে ন1, সকলই ভগবানের--"আ'মি” "আমার” এই জ্ঞান 
মিথ্য।- ভ্রান্তিমাত্র । 

১১ই কার্তিক, শ্রীযুক্ত যে।ীক্রনাথ দ্বত্তের এক পত্র পাইলাম । আজ মধ্যার়ে 
আর একটা আশ্রমে ঘণ্টাকুটারের সমস্ত সাধুদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, সুতরাং 
আমারও হইয়াছিলঃ কিন্তু তথায় যাইবার আমার তত ইচ্ছ! ছিল না। তাহাতে 
একটা সাধু বলেন, “পঙ্জতমে চলিয়ে”। পংক্তি ভোজনের নাম “পঙ্গত”, 
অগত্যা পর্গত দেখিবার জন্তও গেলাম। অনেক বেল! হষ্টল। সমস্ত সাধু 
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পরমহংসগণ একত্রে এক পংক্তিতে বসিলেন, বোধ হয় ২৪ জন কিছু পৃথকও 

বসিলেন। প্রথমে শীলপাঁতা দিয়! অনেক বিলম্বে এক একটা দ্রব্য পরিবেশন 

করিতে লাগিল। সকল দ্রব্যের কথা আমার স্মরণ নাই, বড় বড় মিঠায়ের 

কথাটা! মনে আছে। পুরী অর্থাৎ লুচি মোট মোটা আর নিতাস্ত টক্ দৈ। 

অতিশয় বিলম্বের জন্ত আমার ধৈর্য্যচুতি হইতে লাগিল, এমন কি একবার আমি 

কিছু আহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার পার্খব্তী সাধু 
বলিলেন পণ্ঠাহ র, আবি হরিহর হোঁয়া নেহি”। শেষে দেখিলাম, একজন 

শঙগধ্বনি করিল, আর একজন কি ছই জনে মন্ত্র পাঠ করিয়! তার পর সকলে 

“হরিহর” এই শব্ধ করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। আমি দ্রব্য সকলের প্রকৃতি 

বুঝিয় অল্নেই কার্য্য শেষ করিলাম। 
১২ই..খুল্না হইতে স্ত্রীর একখানি পত্র পাইলাম । এই দিনে আর একটী 

ঘটনা ঘটিল। প্রাতে গুনিলাম, ঘণ্টা কুটীরের মহান্ত মহারাজ গতরাত্রে 
আশ্রমে আলিয়াছেন। তাহা শুনিয়া মনে করিলাম অবশ্য তাঁহার সঙ্গে দেখা 
কর! আমার উচিত। তখন তিনি ভিতরে আছেন শুনিয়া আমি বেড়াইতে 

চলিয়। গেলাম । বেলা ৯টার পর ফিরিয়া আনিয়৷ দেখিলাম তিনি সন্ুখের 

বৃক্ষতলে দীড়াইয়া এক ব্যক্তির সহিত কি কথাবার্থা কহিতেছেন। আমি 

তাহার নিকট গিয়া নমস্কার করিলাম। ইতিপূর্ববে সাধুগণে পরস্পর “নমঃ 

নারায়ণ” শব্দ উচ্চারণপূর্বক নমস্কার করেন তাহা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আমি 

তাহ! বলি নাই। মহান্তজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপ ব্রহ্মচারী হায় ?” 

তাহাতে আমি বলিলাম নেহি, ম্যায় বাঙ্গালী ব্রহ্মজ্ঞানী হ্ায়।” তাহার পর 

আমাদের যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল তাহ! আমি প্রথমে বাঙ্গাল! ভাষায় 

বলিতেছি। মহাস্তজী প্রথমেই বোধ হয়, ত্ব্রহ্ধজ্ঞানী” শব্ধ শুনিয়া বলিয়!- 

ছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে লাভ হয়, অর্থাৎ আপনি ভব্রক্মচর্য্য না করিয়।! কিরূপে 

ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিলেন! তিনি আরে! বলেন, কোন গ্রথ ব্যতীত কি ব্রহ্গজ্ঞান 

হইতে পারে? তাই তিনি, তাহার ভাষায় বলিযাছিলেন, *কিস্তরে ব্রঙ্গজ্ঞান 
হোনে সকৃত। ? কৈ পথ বেগর জ্ঞান হোনে সকৃতা ?” আমি তাহার কথার উত্তর 

এইরূপ দিয়াছিলাম, ব্রহ্মজ্ঞান, সাধন এবং ভগবৎ কৃপাতে লাভ হয়। সকল ধর্ম 

পথেই এক একটা সাধন-প্রণালী আছে। আপনি বোধ হয় অবগত নহে বাঙ্গালায়্ 
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এবং সর্বত্র *ব্রাঙ্মদমাজ” নামে যে ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আমি তাহার 

কথাই বলিতেছি । ফলতঃ আমি আপনাদিগের স্তায় প্রাচীন সম্প্রদায়ের নহি, 

আ্ীমি এক নিরাকার চৈতন্তময় ঈশ্বরের উপাসক, এই অর্থে আমি আমাকে 

শ্রঙ্গজ্ঞানী” বলিয়াছি। ইহার পর তিনি আমাকে আর কিছু না বলায় আমি 

কুটীরে চলিয়! গেলাম । 
তাহার পর গঙ্গায় নান করিয়া আসিলাম। যখন ভোজনের জন্য ঘণ্টা 

বাজিল, তখন আহার করিতে যাইতে মনে কেমন ইতস্ততঃ ভাব আমিল। 

আমার ঘরের নিকটে একটী সাধু থাকিতেন, তিনি আমাকে ডাকিলেন, 

“মহারাজ! ভোজন করনে কো! আইয়ে।” আমি জলের লোট! লইয়! 

যে ঘরে আহারাদি হয় তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম, সম্মুখেই মহাস্তজী ছিলেন, 

তিনি আমাকে বলিলেন, “তুম্হার! হিয়া আস্তান নেহি হোয়েগ |” আমি 

বলিলাম, মহারাজ! হাম আপন মন্সে হিয়া নেহি আয়াথা, রামানন্দজী 

ম্যায়কে। প্রেমমে বোলায়াথা, ইস্বান্তে ম্যায়নে আয়া, লেকেন, হাম্ আবি চলে? 

অর্থাৎ আমি এখনই চলিয়া যাইব কি? তাহাতে তিনি বলিলেন, “ই ! হিয়া 

বে-পড়চ। কা আদ্বমী নেহি রাখ. তেহে ।”” অর্থাৎ এখানে পরিচয়ে অমিলের 

কোন সাধুর স্থান হয় না। আ'মি তখনই আমার সামান্ত বন্্রাদি কম্বলে জড়াইয়া 
আশ্রমের বাহিরে আসিলাম ॥। মহান্তজীর নাম জ্ঞানগিরি । 

বাহিরে অনতিদূরে এক কুটীরে আর একটা বাঙ্গালী সাধু থাঁকিতেন। তথায় 
দেখি, আমার সেই প্রথম পরিচিত আর ছুইজন সাধুও বপিয়! আছেন। আমাকে 

দেখিয়। তাহার! বলিলেন, দব্যাপার কি! এত বেলায় আসন বগলে লইয়া 
কোথায় চলিয়াছেন ?”৮ আমি বলিলাম, ঘণ্টাকুটীরে আমার থাকা হইল না, 

জ্ঞানগিরির সহিত আমার অমিল হইল । ইহার পর তীহাঁরা বলিলেন, “এত 

বেলার ভোজন না করিয়াই চলিয়া যাইতে বলিল,” আমি বলিলাম হাঁ! তখন 

তাহাদের মধ্যে একজন আমার হাঁত ধরিয়া! বলিলেন, প্বস্থুন! এখানেই ভোজন 

করুন।” আমি বলিলাম, “এখন ভোজন কিরূপে হইবে?” তিনি বলিলেন, 

“আজ আমাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, অগ্যকার মাধুকরী সমস্ত মৌভুত আছে। 

আপনি ভোজন করিরা এখানে বিশ্রাম করুন, আমর! নিমন্ত্রণ সারিয়! আসি ।” 

তাহারা চলিয়া/৫গলেন, আমাকে যে ভোঙঞ্ দিয়া গেলেন, তাহা! আমার বেশী 
৩) 
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হইল, নিকটে এক কুক্কুরী শাবকমগওলী পরবেষ্টিতা হইয়! অবস্থিতি করিতেছিল, 

স্থতরাং রুটার অংশ তাহারা প্রান্ত হইল। 

যথা সময়ে সাধুর আগিলেন; কিছুক্ষণ পরে আমার পূর্ব পরিচিত 

২জন সাধুর সঙ্গে আর এক ক্ষুদ্র আশ্রমে গেল্ুম। তথায় বসিয়৷ অন্তান্ত কথার 

পর আমার থাকার কথা লইয়! তাহার! পরামর্শ করিতে লাগিলেন, শেষ স্থির হইল 

«সেবাশ্রমে থাকার যদ্দি অন্থুবিধা! ন! হয়, তবে রাত্রে শয়নের বাবস্থা! তথা থাকুক, 

কেননা গোফায় ঝা কুটীরে থাকা অভ্যান নাই, সহসা ঠাণ্ডা লাগিতেও পারে, 

কিন্তু আহারের জন্ত কোন চিন্তা নাই, মাধুকরী করেন ভাল, নতুবা! আমাদের 
মাধুকরী হইতে আপনারও চলিয়া যাইবে।” আমি বলিলাম, মাধুকরী করিতে 

আমার কোন কষ্ট নাই। ফলতঃ এই দ্বিন হইতে তাহাদের সহিত আরো! যেন 

ঘনিষ্ঠতা হইল, তাহারা আমাকে তাহাদেরই একজন মনে করিতে লাগিলেন । 

সন্ধ্যার সময় সেবাশ্রমে গেলাম, কণ্যাণানন্দ স্বামী সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া! বলিলেন, 
আপনি এই স্থানেই থাঁকুন। বোধহয় রাত্রে গান শোন! হইবে বলিয়! ডাক্তারবাঁবু 

ও তিনকড়ি মহারাঁজও খুব খুনী হইলেন । 
১৩ই কান্তিক মঞ্গলবার। দাঁড়ী গোঁফ কামাইয়। মন্তক মুণগ্ডণ করিলাম, 

তাহার কারণ আর কিছুই নহে, এরূপ করিতে ইচ্ছ! হইতেছিল,__-করিয়া 
ভালই লাগিল। 

১৪ই কান্তিক। সেবাশ্রমের ইদারার জলে নান করি। অপরাহ্রে বেড়াইতে 

গিয়! ফিরিয়া আপিলাম, শরীর ভাল বোধ হইল না। সন্ধ্যার সময় ঘরের দরজা 

বন্ধ করিয়া বসিয়৷ উপাধন| করিলাম। ধ্যানে এই উপলব্ধি হইল ১__ভীবনে সত্য 

লাভ হইলে তাহা কখন গোপন থাকে না, ষে প্রকারেই হউক তাহ! প্রকাশ 

পাইবেই, অর্থাৎ যিনি জীবনে প্রকৃত কোন সত্য লাভ করিয়াছেন, তাহাকে 

তাহ। জগতকে দিয়! যাইতেই হইবে, তজ্জন্ত তীহাঁর চিস্ত। করিবার আবশ্তক 

হয় না। এই জন্যই বোধহয় ভারতের সাধকগণ, সাধনেই অধিক তৎপর, 
কিন্তু প্রচারে ব্যস্ত নন্.। ] 

১৫ই কাণ্তিক বৃহস্পতিবার, ১ল! নবেম্বর । প্রাতে শরীর ভাল বোধ হইল । 
আজ পুরণিমা। গোবরডাঙ্গা হইতে জনার্দনের এক পত্র পাইয়া! জানিলাম, 
আমাদের “মেয়েটাকে পাড়ায় রাঞ্ি! গিয়াছে ।” অর্থাৎ আয়াদের ১২ বৎসর 
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বযস্কা কন্ঠাটী বিধবা হওয়ার পর, শশুরবাড়ী অনস্থাপর,নিকট আজ্মীয় অভিভাবক 

কেহ না থাকার, আমি তাহাকে আমাদের নিকটে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, 

কিন্তু তথায় অপর দুর-সম্পকীন্নগণ কৌশলে আবদ্ধ করিয়! রাখিয়াছিল 
তজ্জন্য আমর! পৃথিবীর বল প্রয়োগ ন। করিয়! বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া 

নিরস্ত ছিলাম। আজ সহসা এই সংবাদ আসিল যে, তাহার্দের সকল চক্রান্ত 

বার্থ হইয়াছে, এখন নিজেরাই তাঁহাকে আমাদের বাড়ী রাখিয়! যাইতে বাধ্য 

হইল, কিন্তু আমাদের অনুপস্থিতি প্রযুক্ত, আমার প্রতিবাসী সহোদর প্রতিম 

শ্রীমান শিবনাথ কর্মকার আপনার কন্তার ন্যায় নিজ বাড়ীতে যত্রপূর্ব্বক 
মেয়েটাকে রাখিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়৷ বিধাতার অদ্ভুত মহিমা! আমার 
অন্তরে একবার বিছ্াতের স্তায় থেলিয়! গেল, কৃতজ্ঞচিত্তে নিবেদন করিলাম, 

প্রভূ? তুমি তোমার স্মরণাগতের বোঝ! সতাই মাথায় করিয়া বহন কর ! 

এই সংবাদ পাইয্সাই শিবন।থকে ও জনার্দনকে পত্র লিখিলাম, কিন্তু 

সহসা বান্ত হইবে বলিয়া খুলনায় জীকে আজ পত্র লিখিলাম না। 

কলিকাতা হইতে বিনয়ের এক দীর্ঘ পত্র পাইলাম, তাহাতে আমার এইক্লপ 

ভাবে দেশত্রমণে আসা যেন সঙ্গত হয় নাই, এবং নিঙ্গের মানসিক অবস্থা 

সম্বন্ধে, নরম গরম অনেক কথ! লিখিয়াছিল। 

পূর্ব পরিচিত সাধুদ্ধয়ের সহিত আলাপ পরিচয়ে ক্রমে জানিলাম, একের নাম 

পূর্ণানন্দ স্ব'মী, বয়স অনুমান ৫৫ বৎসরের কম নহে। পুর্ব নিবাস শাস্তিপুরে 
ছিল, ২৯ বদর হইল সংপার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। বহু ভ্রমণ করিয়াছেন, 

কোন কোন সাধু মহাস্মার দর্শনও সঙ্গ করিয়াছেন; একবার কোন পাহাড় হইতে 

পড়িয়া পদে এমন আঘাৎ লাগিয়াছিল যে, অগ্যাপি তাহার নিদর্শন আছে, 

কিন্তু এখনও চলিতে ফিরিতে খুব মজবুত আছেন । তাহার সরল ও নির্দদল 

স্বভাবের পরিচয় ক্রমে পাইতে লাগিলাম। অপর শিবানন্দ স্বামী, বয়স 
8৫ বৎসরের কম নহে। পুর্ব নিবাস ময়মানপিং জেলা । ইহার দেহখানি 

বেশ বলিষ্ঠ রকমের দীর্ঘাকার সুন্দর পুরুষ, স্বভাবও অতি মি ও সরল। 

তাহাদের অবস্থ! যেমন আমি জানিলাঁম, তাহারাও আমার অবস্থা মোটামুটা 

জানিয়াছিলেন, এবং প্রথম দর্শন'বধি আমাদের মধ্যে ধর্্নালোচন! সর্বদা চলিত। 

যে দিন যে তর্ণ,*স্বভাবতঃ উঠিত তাহারই আলোচনা হইত ) তাহার মধ্যে জীব ও 

পিস জা স্য সপ সস স পাপ পাপা ৭ 2০1 সত 
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শপে 

ব্রহ্দের একত্ব, যাহীকে অত্তবাদ বলে, তৎমন্বন্ধে ও গৃহী-সাধক এবং সন্ন্যাসী 
অবস্থাগত কথাই বেশী বেশী হইত, ফলতঃ আমারও যেমন তাহাদের যেটা 
বিশেষ তত্ব, তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা হইত, তাহারাও আমার কথিত তত্ব 
অগ্রাহ্ না! করিয়া বরং তাহাতে বিশেষত্ব কি আছে বোধহয় তাহ! বুঝিবার 

অন্ত মনোযোগ.করিতেন, আমার কথ! অনেক সময় জীব ও ব্রন্দের একত্ব অথচ 

ভেদ, যাহাকে দ্বৈতাদ্বৈতবদ বলে, সেইদ্িকে যাঁইত। যাহা হউক, এইজন্তই 

যেন আমাদের ঘনিষ্ঠতার বাধন একটু একটু করিয়া বাঁধিয়া গেল। তাহাদের 

সঙ্গে মধ্যে মধ্যে বেড়ানও হইত এবং কথাবার্তীও চলিত। ইতিমধ্যে 
২৩ দিন কঙ্খল হইতে হরিদ্বার বেড়াইয়া' আমিলাঁম। হরিদ্বারে যাত্রীর 

ভিড় অত্যন্ত,-কতকটা কালীঘাটের মত। হিন্ুস্থানীরা আস্মীক্গগণের 

অস্থি-ভম্ম আনিয়া! রাশী রাশী গঙ্গায় ঢালিয়। দেয় । 

ইতিমধ্যে পুর্ণানন্দ স্বামী বলিলেন, "আমরা শীঘ্ঘই খষিকেশ যাইব, এ সময় 
প্রা সমস্ত সাধুরাই খধিকেশে গিয়া থাকেন কারণ কঙ্খল অপেক্ষা খধিকেশ 

পাহাড়ের নিয়ে এজন্ত তথায় বায়ুর বেগ কম লাগে এখানকার মত 

অত্যধিক শীত বোধ হয় ন|।” তাহাতে আমি বলি, “আমিও আপনাদের সঙ্গে 

খাষিকেশ ঘাইব। কয়েক দিনি পর্যন্ত আমাদের এই পরামর্শ স্থির হইয়। 

আছে ।” 

আজ অপরাহে পুর্ণানন্দ স্বামী ও শিবানন্দ স্বামী সেবাশ্রমে আসিয় 

(অন্ঠান্ত দিনেও আমিতেন ) পুর্ণানন্দ স্বামী, আমার আপবাব সম্বল কিরূপ 

আছে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিপেন। ক্রমে কৌশলে একখানি কাপড় ও এক 
থানি উড়ানী আর ১খানি চিরুণী যাহ! আমার নিকট চাহিয়াছিলেন, চাহিব! মাত্র 

আমি এ সমস্ত তাহাকে দিলাম। কাপড় ও চাদরখানি তৎক্ষণাৎ গেরিক রং 

করিতে শিবানন্দ স্বামীকে দিয়া বলিলেন প্যাহা, হউক মাথায় বাধা চলিবে ।” 
তারপর আর কি আছে, তাহাও চাহিলেন কিন্তু দেখিলেন সন্নযাসীর মতই 
আমার সম্বল। আমার মনে হইল, এট! কেবল আগাকে পরাক্ষ! কর! মাত্র 

তাহার কাপড় চাদর কিছুরই প্রয়োজন ছিল ন1। ' চিরুণীখান। তাহার 

মুণ্ডিত-মস্তকে ( নেড়া মাথায় ) একবার দ্বিয়। ডাক্তার বাবুকে তাহ! দিলেন । 
এই কার্যযকালে পূর্ণানন্দ স্বামীর মধ্যে এমন একটা লারল্য_-বালক্ত্বভাৰ প্রকাশ 



হয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] ভগ্ন-তরী। 0১8১ 
সি পপি ন শস্পাশাশিশীশীশ শান ৮ শিশাাশীপিশিশি শপ্পি্পসপীপীপসসপিশ শসা সস পাপা শসা পা শশী শশী শ্ীসীশীশি 

পাইয়াছিল, যাহা অগ্যাপি আমার ম্মরণ আছে। যাহ! হউক এইরূপ করিয়া সে 
দিন তাহারা নিজ আসনে চলিয়া! গেলেন। 

১৬ই কান্তিক। বিনয়ের প্রেরিত ৩২ টাকা মণি-অর্ভারে পাইলাম । ভ্রাতা 
উপেক্ররও ভক্তিভাবপুর্ণ এক পত্র পাইলাম। বিনয়ের পূর্ব পত্রের উত্তর 

যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব ও উপেন্ত্রর পত্রের উত্তর দিলাম। বেলা ২টার 

সময় সহস! পূর্ণানন্দ স্বামী ও শিবানন্দ স্বামী আপিয়। বলিলেন, “আমরা খষিকেশ 

চলিয়াছি, আপনি যদ্ধি যাবেন শীঘ্র চলুন ।” আমি তৎক্ষণাৎ কম্মলে সামান্ত বস্ত্রাদি 

জড়াইয়া প্রস্তুত হইলাম। 
যাত্রার পূর্বে পুর্ণানন্দ স্বামীকে বলিলাম, আজ আমার ৩. টাঁকা মণি- 

অর্ডারে আসিয়াছে, তাহা কি সঙ্গে লইব? খধিকেশে প্রয়োজন হইবে 

কি। তিনি বলিলেন, “গঙ্গার তীরে পাহাড়ের নিম্নে কুটীর করিয়া থাকিতে 

হইবে, সময় সমর খালি কুটারও পাওয়া যায়, কিন্তু যদি না পাওয়া যায় তবে প্রস্তুত 

করিয়া লইতে হইবে, তাহাতে ১২ টাকার বেশা খরচ হইবে না, আর কিছুরই 
প্রয়োজন নাই । আমি ১৯ টাকা তাহার হাতে দিয়া আর ২৬ টাকা কল্যাণানন্দ 

স্বামীর নিকট রাখিয়! যাত্রা! করিগাম। যখন যাত্র! করিলাম, তখন যে কি অপুর্ব 
আনন্দের ভাব আসিল তাহা! এখন আর বর্ণনা করিতে পারি না। 

সর সাপ 

(ক্রমশঃ ) 

ভগ্ন-তরী। 

আঁধার জলধী মাঁঝে ভাঁসিয়! চলেছে কোথ 

জীবন-তরণী 

কোন্ দূরে কোন্ পারে ভিড়িবে এ জীবন তরী 

কিছু নাহি জানি! 

সন্ফ্খে দীগন্ত ব্যাপি তরঙ্গ-গর্জন-রোল 
ঝটিকা-প্রলয় 

বিজলী ঝলকে দূরে আশার আলোক নথ! 
ভগন হৃদয় ! 
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দূরে দূরে--অতি দূরে কোথায় যাইব বহি 
দিঠি লক্ষাহীন, 

অবসন্ন শ্রাস্ত কায়া নাজানি কোথায় গিয়। 

হইবে বিলীন । 

জীবনের চির লক্ষ্য কোন্ অনস্তের কোলে 

কোন্ সন্ধ্যা বেল 

--অস্তমিত রবি-রেখা যাবে কি না যাবে দেখ! 

ভাঁডিবে এ খেলা, 

নীরবে মিলায়ে যাবে ধরণীর শ্যাম লেখ! 

সসীমের কোলে 

সীম! হাঁরানর দেশে পৌছিব কি নিশা শেষে 

চির লক্ষ্য-স্থলে ! 

পলকে নীরব হবে 

ঘুচিবে স্রাধার 

আকিবে নূতন ছবি 

পুরবে আমার । 

শ্রীন্বুকুমারী দেবী, গোবরডাঙগ। 

কুঞ্জমখা। আশ ও অভয়চরণ মেন । 
(সংগ্রহ ) 

উপরে যে ছুই মহা স্বার নাম উল্লিখিত হইল তাহাদের জীবন চরিত ব্যাখ্যা 

কর! এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত নহে। তাহাদের সম্পূর্ণ জীবনী যদিও পাওয়া যায় 

নাই, তথাপি মনে হয় সমগ্র জীবনীতে প্রকাশ যোগ্য বিষয়ও হয় ত না থাকিতে 

পারে) তবে উহ্থাদ্দিগকে মহাত্মা বলিলাম কেন? যে লুপ্তপ্রার় তত্ব তাহাদের 

জীবনে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে তাহাদের কিছু মহত্তের পরিচয় আছে। বাহার 

জীবনে কোন উচ্চত। দেখা! যায়, তিনি মহৎ ব্যক্তি; স্থতরাং তাহাঢক মহাত্মা 

বল। অসঙ্গত নহে । অগ্ঠে কষ্ণসথা আশের বিষয় বলিব। 

খাটুর স্বর্গীয় মঙ্গলচন্্র আশের বংশেই অন্থমান ৯* নব্বই বৎস পূর্বের 



২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা! । ] কৃষ্সখ৷ আশ । ১৪৩ 
স্পা 

কষ্ণসখা আশ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং অন্যুন বিগত ৩৫ বৎসর পূর্বে 

তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। আমাদের ধারণ! ছিল, খাটুর! দত্ত পরি- 

বারেই সর্বাগ্রে জ্ঞান ধর্মের আলোক পতিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা নহে, 

সম্ভবতঃ বর্তমান সময়ের ৬০৬৫ বৎসর পুর্বে কৃষ্ণনথা আশ নিয়নিতরূপে 

যোড়ানাকে। আদি ব্রাঙ্মদমাজে যাতায়াত করিতেন এবং বরাবর তত্ববোধিনী 

পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তবেই দেখা যাইতেছে যে বহু পূর্বেই কুশদহস্থ 

অর্ধশিক্ষিত তানুলী জাতীয় এই মহাত্মার জীবনে তাৎকালিক জ্ঞানালোক 

পতিত হইয়াছিল। 

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত বলেন, “আমার বয়স যখন ১২১৩ বৎসর, 

তখন আমি সর্বপ্রথমে কৃষ্ণপখা আশের সঙ্গে কলিকাতামম আসিয়াছিলাম। 

পুলের উপর দিয়। গাড়িচলার পরিবর্তে শুনিয়াছিলাম যে, কলিকাতায় জলের 

উপর দিয়! গাড়ী চলিয়া! যায়, একথ। শুনিয়! তাহ! দেখিবার জন্ত আমার বড়ই 

কৌতুহল জন্মিয়াছিল। তাই কৃষ্ণপখা আশের সহিত বরাহনগরে আমার 
এক আস্মীর়ার বাড়ী আদিলাম, এবং তাহার সঙ্গেই বড়বাজারে চিনির 

গদ্িতে পিতার নিকট আসিবার সময় তিনি আমাকে লইয়! এক বাড়ীর তেতলায় 

উঠিলেন। সেখানে অনেকলোক বাঁসয়াছিলেন এবং বড় বড় ঝাড় লগ্নে 

আলোকপুর্ণ যেন “দেবসভ1” বলিয়া! আমার মনে হইল। আমি অবাক হইয়া 
তাহ! দেখিতে লাগিলাম। আরও দেখিলাম মধ্যস্থলে লাল কাপড় দিয়া ঘেরা ; 

তাহার মধ্যে বাহার! বসিক়াছেন, তাহাদের এমন সাজ পোষাক, মাথায় তাজ, 

যেন দেবতার ন্যায় মনে হইল, ইচ্ছ। হইল, আহা! এ স্থানে আমি একবার 

যাইতে পারি । তাহার পর সভাভঙ্গ হইলে আমরাও চলিয়া আসিলাম।” কি 

আশ্চর্য ! এই ঘটনার পাঁরণামে সেই ক্ষেত্রমোহনকে বিধাতাপুরুষ সেই স্থানেই 

(ব্রাহ্মলমাজে ) বনাইলেন ! 

অভয়চরণ সেন। ইনিও কৃষ্ণসখা আশের প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি হইলেও 

ইহার জীবনের নিষয় যীহ! জানিতে, পারা গিয়াছে ,তাহা আরও ১০ বৎসর পরের 

ঘটনা । অভয়চরণ সেনও তেমন কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু যে 

সময়ে স্বগীয় মহাত্ম। অক্ষরকুমার দত্তের “চারুপাঠ” প্ধর্ম্মনীতি” “বাহাবস্তর সহিত 
মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” গ্রন্থ সকল প্রচারিত ভ্ইয়। জ্ঞান এবং সংস্কারের 

চে পপ সস 
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আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল, অভয়চরণ সেন সেই জ্ঞান ও ভাবে প্রণদিত 

হুইয়! নিজ গ্রামের শ্বজাতির কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা যেন তাহার অসহা বোধ 

হইয়াছিল। কি আশ্চর্য! জ্ঞানের কি মহিমা! জ্ঞান যাহাকে স্পর্শ করে 

তাহারই এ দশ! উপস্থিত হয়। তিনি এ জ্ঞানালোক 'সকলের নিকট প্রচার 

করিতে চেষ্ট৷ করিয়া ছিলেন। ন্বর্গীয় দ্বারিকানাথ আঁশ এবং গোপালচন্দ্র আশ 

অনেক পরিমাণে অভয়চরণের ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। যাহা হউক, কালে 

অভয়চরণের পুক্র সাহিত্যসেবী-বিগ্যাব্যবসায়ী স্বর্গীয় অবলাকান্ত সেন পিতার 

এবং তান্থুলী জাতির নাঁম উজ্বল করিয়! গিয়াছেন। যদিও কিঞ্চিৎ চিন্তচাঞ্চল্যতা 

বশতঃ অবলাঁকান্ত জীবনের উচ্চ ভাব, সকল সময় স্থির রাখিতে পারেন নাই 

কিন্ত তাহার জীবনে যে সকল দৃষ্টাস্তের বিষয় ছিল, ঈশ্বর-ইচ্ছ৷ হইলে আমরা 

তাহ! সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। 

স্থানীয় সং, সংবাদ । 
বালিক! বিগ্ভালয়। আমর! ইতিপূর্বে খাঁটুর/-গোবরডাঙ্গা গ্রামে 

একটী বালিক! বিদ্যালয়ের অভাব দৃষ্টে তদ্বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 

চেষ্টা করিয়াছিলাম। যদিও তখন কোন ফল হয় নাই, কিন্ত আমরা জানি, 

সদিচ্ছামুলক কর্ম-চেষ্ট1! কখনই নিম্ষল হয় না। ইতিমধ্যে আমর! এ কার্যে তিন 

জন ভদ্রলোকের অর্থ সাহায্য পাইবার আশা পাইয়াছি'। আরও ২।৪ ব্যক্তির 

সাহায্য দানের প্রতিশ্রতি পাইলে আপাততঃ ক্ষুদ্র আকারেও একটী বালিক। 
স্কুলের কাধ্যারস্ত হইতে পারে । তথাপি আমর! ইচ্ছা করি, এমন ভদ্রগ্রামে ভাল 

করিয়াই একটী বালিকাস্কুল হউক। দেশহিতকর কোন সাধারণ কার্য করিতে 

হইলে অগ্রে দেশের প্রধান বাক্তিগণের কথাই মনে হয়, কিন্ত তাঁহারা সে সকল 

কার্ষে যদি চিরদিন উদ্দাপীন থাকেন তবে সে দেশের'উন্নতি সাধন কঠিন হইয়া 

পড়ে। 
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গাটুরা, গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয় 

সম্বলিত, ধন্ম, সমাজ ও 

| বিবিধ বিষয়ক 

মাসিক পত্র ও সমালোচন । 

দান যোণীন্দ্রনীথ কুণ্ড সম্পাদিত 

কুশদহ-কাধ্যালয় 

, ২৮।১ স্কুকিয়া গ্রীট কলিকাতা । 
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দেলখোস। 

যিনি এ পর্য্যস্ত কখনও এসেন্স দেলখ্স ব্যবহার 

করেন নাই তাহাকে আমর! কেবল মাত্র বলিয়া 

বুঝাইতে পারি না, দেলখোসের স্থবাসে ক্ষি প্ররুতির, 

কত মধুর, তৃন্তিকর ও কিরূপ দীর্থকালস্থাসসী, 

আপনি একশিশি দেলখোস ব্যবার করিলেই বুবিতে 

পারিবেন। 

এইচ বহ্থ, পারফিউম'র, 
দেলখোস হাউস, 

বৌবাজ্ার কলিকাতা । 



গ্রাহকগণের অব্য | 
দ্বিতীয় বর্ষ “কুশদহ” কার্তিক হইতে বৈশাখ পধ্যন্ত ৭ম সংখ্য। গ্রাহক গণেন 

"নিকট প্রেরিত হইল। অগ্রিম ঠাদা না পাইয়াও এ পর্য্যস্ত ধাহাদ্দের কাগজ, 
পাঠাইতেছি, তাহার! যেন টাদা পাঠাইতে আর বিলম্ব না করেন, ইতি মধ্যে 

ধাহার্দের মণিনর্ডার না পাইব, তাহাদের নামে ভিঃপিতে কাগজ পাঠাইব, কিন্ত 

কেহ ভিঃপি ফেরত দিয়! আমাদিগকে অধথ| ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না । তকুঃ সঃ) 

২য় বর্ষ । ] বৈশাখ, ১৩১৭ । [ ৭ম সংখ্যা । 

সঙ্গীত | 

কাফি সিদ্ধু_যৎ। 

ধন্ত দেব মহিমা! তোমার, বুঝে সাধ্য কার। 

পলকে প্রলয় হয়,_-শ্মশানসম সংসার । 

প্রকাশি জননীনেহ, রচিলে মানব দেহ, 

করিলে তাহে প্রাণ সঞ্চার ঃ 

সাজাইলে নানাসাজে অপরূপ চমৎকার। 

শেষে চিতানল জ্বেলে, নিজে তারে দিলে ফেলে, , 

পঞ্চভূতে মিশালে আবার ; 

আপন স্বরূপে জীবে করিলে হে প্রত্যাহার । 

চিরদিন এই খেলা, ভাঙ্গ গড় ছুটা বেল!, 

নাহি মায় মমত|। বিকার? 

অবোধ বালক মোর! কি তাই হাহাকার। 

দেখে গুনে ভয়ে মরি, ওহে লীলাময় হুরি, 

দশ দিক হের্ণর অন্ধকার) 

লুথ ছখ সব মিছা, তুমি মাত্র সার। 
-_চিরঞ্ীব শর্মা । 
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জ্ঞান-নেত্রে নবীন-দর্শন । 
এ বিশাল বিশ্বের নিত্য নবভাব দর্শন করিতে কে সক্ষম? প্রকৃতির বিচিত্র 

প্রথলী এবং অন্তর্জগতের নব নব ভাবের বিকাশ দর্শনে কে আনন্দিত ? যাহার 

জ্ঞান-নেত্র বিকশিত হইয়াছে, ধিনি তন্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃতির 

নিত) নব্ভাব দর্শনে অধিকারী । জ্ঞানী ব্যক্তি সদানন্দমময়, তাই জ্ঞানীর চক্ষু 

সদ! অন্তরে বাহিরে নবভাবের বিকাশ দর্শনে আনন্দিত। জ্ঞানে আনন্দ 

উৎপন্ন করে কেন ?জ্ঞান যথার্থ দৃষ্টি, অর্থাৎ ষে বস্ত বাহা, তাহাকে তাহাই বলির! 
বুঝিতে পারার নাম যথার্থ দৃষ্টি বা স্বরূপ দর্শন। নুতরাং স্বরূপ দর্শনে আনন্দ 

স্বাভাবিক-_উহ! এ্রশ্বরিক নিয়ম । কিন্তু অজ্ঞানতা বা মিথ্যা দৃষ্টি, তদ্বিপরীত, 

অর্থাৎ, যে বস্ত যাছ! নয়, তাহাকে তাহ! বিবেচনা করা, রামকে শ্তাম জ্ঞান, 

দেহাত্মবু(দ্ধ,_দেহকেই আমি জ্ঞান করার নাম অজ্ঞানতা, সুতরাং তাহাতেই 

হুংখ। অক্ঞানতাই সকল ছুঃখের মূল । অজ্ঞনীর চক্ষু এই জগতে জগদীশ-লীল! 

বুঝিতে পারে না। সকলই জড়ব,--মোহের খেল! দেখে মাত্র। কিন্তু 

জ্ঞানীর নিকটে এই জগৎ চৈতন্যময়, প্রাণময়, লীলাময় | এখানে সর্ববদ! জীবস্ত 

খেল হইতেছে।_- ইহার মধ্যে কতভাব, কত রস-প্রবাহ ; জ্ঞানী তাহ! সদাপান 

করতে সক্ষম। 

জ্ঞানীর*্নিকট কালের বিচ্ছে্ধ নাই, সদ-নিত্যকাল, সদানন্দমময়। তথাপি 
ভগবং লীলার ভাবে দিব৷, রাত্রি, পক্ষ, মাস, খু, সম্বখসর কতই নবতত্ব, নব নব 

ভাব ভ্ঞানীর নিকট ঘে।ষণ! কারতেছে। প্রতিক্ষণে সকলই নূতন হইয়! আসিতেছে । 

চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা, ঘটনা, ক্রিয়। যাহা! একটার পর আর একটা আদিতেছে তাহ! 

পরক্ষণেই নৃতন হুইয়। আসিতেছে । জ্ঞানে, ভাবে ধিনি অনুপ্রাণিত, তাহার নিকট 

"নবব্ধ” নবতত্ব দানের হেতু স্বরূপ) অন্তথা নববর্ষ বাহিক অনুষ্ঠান মাত্র। 
বাহ্. অনুষ্ঠানে আত্মার তৃপ্তি হয় না, তাই বলি, ভগবান্ আমাদিগকে জ্ঞান-নেত্র, 
নবীন-ৃষ্টি-শক্তি দান করুন । আমর! অন্তরে বাহিরে তাহার নিত্য নবলীল! দর্শন 
করিতে করিতে যেন কৃতার্থ হইয়া যাই। 



হয় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। ] নববর্ষের প্রার্থনা । 1১৪৭ 

নববর্ষের প্রার্থনা । 

হে মঙ্গলময়, মঙ্গল লগনে। 

হও অধিষিত এ ক্ষুদ্র ভবনে । 
ছোট বড় শিরে তোমার চরণে, 

নমিছে দেবতা ভকতি শরণে। 

করহে তাদের কামন৷ পুর্ণ । 

এপদানি হৃদয়ে মহাপ্রেম বল, 

বিদুর অজ্ঞান-তমস সকল, 

কর্মক্ষেত্রে কভু না হয় বিফল, 

উদ্যম উৎসাহ জাগে অবিরল 

পাপ তাপ যত করছে চূর্ণ। 
এ ব্রহ্মাণ্ড দেব পরীক্ষার স্থল, 

শোকের অনল দহে অবিরল। 

নাহি মানে হায়! হূর্বল সবল 

নরনারী যুবা স্থবির অচল, 

অব্যাহতি নাহি পায় যে কেহ। 

সে ভীষণ কালে হয়ে আত্মহারা, 

মানবের চিত্ত মগ্ন অন্ধ-কারা, 

নিরুপায় অশ্রু বহে খরধারা, 

নয়ন না হেরে ক্ষুদ্র বিন্দুতার!, 

অসহায় পান্থ হারাইয়! গেহ। 

ভিথারী সে আর্ত চরণে তোমার ; 

দেখাও হে পথ করুণ আধার । 

সম্মুখে অকুল সিন্ধু পারাবার 

গর্জিছে বিবম মহান হক্কার। 
আশঙ্ক। কম্পিত হৃদয় প্রাণ । 

তথ৷ তুমি দেব পিতার সমান, 

রক্ষা! কর দীনে সাধিয়ে কল্যাণ; 

অক্ষয় যেমন ভাম্কুর কিরণ, 

অলদে আবৃত হয় না কথন, 

চিরদিন রহে সমশক্তিমান্। 
সম্পর্দের ঘোর মোহের আগারে, 

ধরশ্বধ্য উন্মাদ নাহি গ্রাসে মোরে। 

সুখের মদিরা অবশ না করে। 

ধ্রুব লক্ষ্য তুমি থেকে! হাদি পরে 
আজীবন সাথে চরম প্রার্থন|। 

নববর্ষে দাও মধুময় আশ, 

তার মাঝে রাখি তোমারি ভরসা, 

নরনারী মাঝে তব ভালবাসা 

পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত পবিত্র পিপাসা 
নবভাবে লভি নব সাধনা । 

“মনোজবা” রচক্িত্রী-- 

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী। 



২৪৮ কুশঘছ | [ বৈশাখ, ১৩১৭ 

শাস্ত্র সঙ্কলন। 
৩৩। এক এব স্ুহদ্ধন্ধো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ। 

শরীরেণ সমং নাশং সর্ববমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥ 
মন্ুসংহিতা ৮1১ ৭ 

ধণ্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণকালেও অনুগামী হয়েন; আর সমুদায়ই 

শরীরের সহিত বিনাশ পায় । 

৩৪। কৃত্বা পাঁপং হি সন্ভপ্য তম্মাৎ পাপা প্রমুচ্যতে । 

নৈবং কুধ্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত পুষতে তু সঃ ॥ 
মন্ুঃ ১১২৩, 

পাঁপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে, সেই পাপ হইতে মনুষ্য মুক্ত হয়। এমত 

কর্ম আর করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞ! করিয়া! তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে 

পবিজ্র হয়। 

৩৫ | অভ্ঞ্ানাদঘদি ব! জানাও কৃত্থ। কম্ম বিগহিতম্। 

তস্মাঘিমুক্তিমন্তিচ্ছন্ দ্বিতীয়ন্ন সমাচরেও ॥ 
| মনুঃ ১১২৩২ 

কোন ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে, ব! জ্ঞাতসারে পাপাচরণ করিয়! তাহ! হইতে মুক্তি 

জীভ করিতে ইচ্ছা! করিলে সে আর দ্বিতীয় বার তাহা করিৰে ন1। 

৩৬ । বদ্দ্তরং বদ্দ,রাপং যদ্দগঁং ষচ্চ দুক্ষরম্। 
সর্ববন্ধ্ তপসা সাধাং তপোহি ছুরতিক্রমম্ ॥ 

মন্ুঃ ১১২৩৮ 

যাহ? দৃত্তর, ছুষ্প।পা, ছুর্গম ও ছ্ষর তৎসমুদ্ায়ই তপস্তাসাধ্য, তপস্তা দ্বার] 

সকলই জয় করাযায়। 

৩৭। য্ুকিঞ্চিদেনঃ কুর্ববস্তি মনোবাঙ মুন্তিভির্জনাঃ | 
তৎ সর্ববং নির্দহস্ত্যাশু তপসৈব তপোধন্ম[ঃ ॥ 

মনুঃ ১১২৪১ 

তপোধনেরা শরীর, মন, বাক্য দ্বারা যাহ! কিছু পাপাচরণ করেন, তগপন্ত। 

দ্বারাই তৎসমুদ্দায়ই শীঘ্র ভশ্মীভূত করিয়া থাকেন। 



২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা । ] শান্তর সষ্কলন। ১১৪৯ 
সপ সপ পাপী ও পাপা সস 

৩৮ । অশেষেণ পরিত্যাগ! বাঁসনানাং ষ উত্তমঃ। 

মোক্ষ ইত্যুচ্যতে সন্তিঃ স এব বিমলক্রমঃ ॥ 
যোগবাশিষ্টমু ১৯ 

সাঁধুর!, সম্পূর্ণরূপে বাসনা পরিত্যাগই উৎকৃষ্ট মোক্ষ এবং তাহাই ব্রহ্মলাভের 

প্রকৃষ্ট সোপান বলিয়া নির্দেশ করেন । 

৩৯ । তরবোহশুপি হি জীবস্তি জীবন্তি মুগপক্ষিণঃ | 

স জীবতি মনো যস্ত মননেন হি জীবতি ॥ 

. যোগ, ২২৮ 

বুক্ষারদিও জীবন ধারণ করে, মুগপক্ষীরাও জাবনধারণ করে, কিন্তু যাহার 

মন ব্রচ্ধমনন ছার। সজীব হয়, তিনিই যথার্থ জীবন ধারণ করেন। 

৪০ | ইতস্ততো৷ ছুরতরং বিহৃত্য প্রবিশ্য গেহং দিবসাবসানে 

বিবেকিলোকা শ্রয়সাধুবৃত্তরিক্তং হি রাত্রৌ ক উপৈতি নিদ্রাম্ 
যোগ ২১৫৬ 

কোন্ ব্যক্তি সমস্ত দ্িন ইতস্ততঃ দুরে ভ্রমণ করিয়! সায়ংকালে সাধুস্গ ও 

সচ্চরিত্র পরিশুন্ত গৃহে গ্রবেশপুর্বক রজনীতে নিদ্র। যাইতে পারে ? 
৪১। স্বানুভূতেঃ স্ুুশান্তস্ গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা | 

যস্থাভ্যাসেন তেনাত্বা সন্ভতেনাবলোক্যতে ॥ 

যোগ ৪1৫৩ 

স্থপ্ান্ত্র, গুরুবাক্য এবং আপনার অন্থুভৰ এই তিনের এঁক্য করির! ধিনি 

নিরস্তর ব্রহ্গজ্ঞান অভ্যাস করেন, তিনি পরমাত্মাকে দশন করেন। 

৪২। ন কায়ক্লেশবৈধুধ্যং ন তীর্থায়তনাশ্রয়2 | 
কেবলং তন্মনোমাত্রজয়েনাসাগ্ভতে পদম্। 

যোগ ৪1৫৭ 

শারীরিক ক্রেশ ঘ্বন্য কাঁতরতা, অথবা তীর্ধবান, এতদ্বার! ঈশ্বরকে লাভ কর! 

যায় না। কেবল মনকে জর করিলেই তাহাকে লাভ করা যায়। 

(ক্রমশঃ ) 



১৫০ কুশদহ | [ বৈশাখ, ১৩১৭ 

শান্তিপ্রিয় সম্ত্রাট্ সপ্তম এড ওয়ার্ড 
“শাস্তি সংস্থাপকের! ধন্ত, কারণ তাহার! ঈশ্বরের সস্কান বলিয়! বিখ্যাত হইবে” 

(মথি, ৫) ৯।) 

জন্ম ১৮৪১ খুঃ ৯ই নবেম্বর, মঙ্গলবার । 

মৃত্যু ১৯১০ খৃঃ ৬ই মে, শুক্রবার। 

রাজ্যলাঁভ ১৯০১ খুঃ ২২ শে জানুয়ারী । 

দশ বৎসর রাজত্বকাল পূর্ণ না হইতেই প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে ব্রিটিস দ্বীপ- 

পুঞ্জের এবং ব্রিটিম উপনিবেশ সমূহের অধীশ্বর, ভারত সম্রাট সপ্তম এড ওয়ার্ড 

ইহলোকের কাধ্য শেষ করিয়া পরলোকে চলিয়া! গেলেন। 

প্রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ব্রিটিশ রাজসিংহাসনের উচ্চগৌরব স্বরূপ 
হইয়াছিলেন, জগতের সমস্ত লোক ইহা স্বীকার করিতেছেন ।” 

তিনি সকল রাজগণের সম্মিসপন আকাজ্জী হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার 

জীবনে ভগবানের ঈঙ্গিত। এজন্য তিনিও তাহার সমগ্র জীবন নিয়োগ 

করিয়াছিলেন । 

“রাজ! এড ওয়ার্ড অত্যন্ত শাগ্তিগ্রিয় ছিলেন। বিদেশী রাজাধিগের সঙ্গে 

সখ্য সংস্থাপন করিয়! ইউরোপ এবং আসিয়ার সমস্ত বিপাদ মীমাংসা! করিবার 

জন্য তিনি মৃত্যুকাল পধ্যস্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ দ্বারা মানবসমাজের বে 

ঘোঁরতর অনিষ্ট হয়, ইহ! সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া ইউরোপে প্রায় সমস্ত 

দেশের নরপতিদিগের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ইংহণ্ডের 

সিংহাসনে আরোহণ করার পর রুশিয়া ব্যতীত ইউরোপের আর সমস্ত দেশের 

নরপতিদিগের সঙ্গে বন্ধৃতা সংস্থাপনের জন্ত গমন করিয়াছিলেন। ১৯০২ সালে 

তাহারই যত্বে ইংলগ্ড ও জাপানের মধ্যে সন্ধ সংস্থাপিত হয়। ১৯*৩ সালে 

পর্ট,গালের রাজধানী লিস্বন্ নগরে গমন করিয়! তথাকু!র রাজার সহিত সাক্ষাৎ 

করেন। শ্রবং তথা হইতে ইটালী গমন করিয়া রাজা ইমানুয়েল এবং রোমান 

কাথলিক ধর্মাবলম্বীদিগের গুরু পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পোপ এডওওয়ার্ডের 

সৌজন্তে অত্যস্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন) ফরাসীদিগের সঙ্গে ইংরাজের আবহমান 



২ বর্ষ, এম সংখ্যা। ] শান্তিপ্রিয় সতরাট সপ্তম এড ওয়ার্ড । ১৫১ 
পাপা 

কাল শত্রুতা চলিয়। আসিতেছিল, এই শত্রতানল নির্বাণ করিবার জন্য রাজা 

এডওয়ার্ড ১৯০৩ সালের মে মাসে প্যারিস নগরে গমন করেন। এডওয়ার্ডের 

ব্যবহারে ফরাসী জাতি এমন মুগ্ধ হইয়াছিল ষে ১৯০৪ সালে সর্ধবিষয়ে পরস্পরে 

“সাহায্য করিবার জন্ত ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হয়। এই 

সদ্দিদ্বার ছুই শতাধিক বৎসরের বিবাদ থামিয়া যাক । ১৯*৩ সালের আগষ্ট 
মাসে রাজ! এড ওয়ার্ড অস্থীয়ার রাজধানীতে গমন করিয়া! তথাকার সম্রাটের সহিত 

সাক্ষাৎ করেন। এবং পর বমর আগষ্ট মাসে পুনরায় তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করিনা! বন্ধুত। স্থদৃঢ় করেন। 

১৯০৪ সালে জুন মাসে রাজা এডওয়ার্ড আপনার জ্যেষ্ঠ! ভগিনীর পুত্র 

জার্মানীর সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্ত গমন করিয়াছিলেন। ১৯০৪ সালের 

ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ইংলগ্ডের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত 
হইলে আপোষে তাহ! মীমাংসা! করিবার জন্ত এক সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৯০৫ 

সালে মরকে! লইয়! ফ্রান্স ও জান্মানীর মধ্যে যুখের আরে'জন হইয়াছিল। রাজা 
এড ওয়ার্ড এই যুদ্ধ নিবারণের জন্ত ছুইবার ফ্রান্সের সভাপতি লুবের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ইহ! ঘে।ষণা করেন যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে ইংলগ 

ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিবেন। ইহার পর জান্মানী যুদ্ধ হইতে বিরত হন। 

ইউরোপের অনেক রাপাই পারবাপ্িক সব্বদ্ধে রাজা এড ওয়াডের সহিত 

ঘনিষ্ট আত্মীয় ছিলেন। তাহার তৃতীয় কন্তার সহিত নরওয়ের রাজ! হাকনের 

বিবাহ হইয়াচছে। জান্মানীর সম্রাট দ্বিত;য় উই[লিয়ম তাহারই জ্যেষ্ঠ! ভগিনীর 

পুত্র। তাহার ভগিনী এগিসের কন্ত। রুশিয়ার সম্রাটের পত্নী । তাহার মধ্যম 

ভ্রাতা ডিউক অফ. এডিনবরার কন্তা রোমানিয়ার রাজকুমার ফাঙিনাণ্ডের পত্বী। 
তাহার ভ্রাত। ডিউক অফ. কনটের এক কন্তা সুইডেনের রাজমহিষী। তাহার 

ভগিনী রাঞ্জকুমারী বিয়াটিসের কন্ত। স্পেনের রাজ! আলফন্সোর পত্ৰী। তাহার 

এক শ্যালক গ্রীসের রাজ।। তাহার শ্যালিক! রুশ সআাটের নাতা। ডেনমার্কের 
রাজ! তাহার হ্তালক। _. 

১৯০২ সালে বুঝ়ীর যুদ্ধের অবস।ন হয় এবং ৩১শে মে সন্ধি স্থাপিত হয়। 

যে বুয়ারগণ ইংরখজের সঙ্গে মহা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজের রক্তে দক্ষিণ 

আফ্রিক! সিক্ত করিয়াছিল, রাজা এডওয়ার্ড সেই বুয়ারদিগকেই স্থায়ত্বশাদন 



১৫২ . কুশদহ। [ বৈশাখ, ১৩৬১৭ 

প্রদান করিয়। গিক়্াছেন। এবং আফ্রিকার চারিটী প্রদেশ সম্মিলিত হইয়! 
বর্তমান বর্ষে এক মহারাজ্যে পরিণত হুইয়ছে। 

রাজ! এডওয়ার্ড গরীব ছুঃখীর পরম হিতৈষী ছিলেন। তিনি গৃহশূন্য ছরিদ্র- 

দিগের গৃহ নিম্ীণের জন্য নানা প্রকার সাহাধ্য করিয়াছেন। তিনি হাসপাতালে 

রোগীদিগের সখ স্বচ্ছন্দত। বর্ধনের নিমিত্ত অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়/ছিলেন। 

রাজ এডওয়ার্ড ভারতবর্ষকে ভাল বাসিতেন। ১৮৭৫ সালে তিনি ভারতবর্ষ 

দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সেদিন হুইতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের 

কল্যাণ চিন্ত। করিয়াছেন। ১৯*৩ সালে জানুয়ার! মাসে দিল্লী নগরে যখন 

অভিষেক দরবার.হুয় তখন তিন কহিয়াছিলেন যে, তাহার মাতার পদ[নুসরণ 

করিয়াই ভারতবর্ষ শাসন করিবেন। 
১৯০৮ সালে নবেম্বর মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘেষণা পত্রের পঞ্চাশৎ 

বার্ষিক উৎসবের দিনে তিনি ভারতবাসীকে এই আশ্বান বচন শুনাইগ়নাছিলেন 

যে ভারতবর্ষেও ক্রমশঃ প্রতিনিধি শাসন প্রণালী প্রবন্তিত হইবে এবং এই ঘোষণ।- 

সুয়ায়ী ভারতে আংশিক ভাবে প্রতিনিধি প্রণালী সংস্থাপন করিয়৷ গিয়াছেন। 

রাঞ্জ1! এডওয়ার্ড ভারতবানীকে ভাল বাসিতেন, ভারতবাপীও তাহাকে ভক্ত 

করিত। এমন রাজার মৃত্যুতে ভারতবাসী যথাথ ই ক্লেশ জন্ুভব করিতেছে ।” 
(সজীবনী ) 

পুনর্জমবাদ । 
মৃতার পর কিরূপ অবস্থ। হয় তাহ! জানিতে সকলেই অল্লাধিক ব্যগ্র। 

বিষয়টীও অত্যন্ত গুরুতর | হিন্দু, মুদলমান, খুষ্টান প্রভৃতির এ সম্বদ্ধে ভিন্ন 

ভিন্ন সংস্কার দৃষ্ট হয়। মৃত্যুর পর যে অবস্থ। হয়, তাহা! দর্শন করিয়া! কেছই 

এ জগতে ফিরিয়। আসে না । বিধাতার এমন কোন বিধিও নাই । . তবে এ 

সম্বদ্ধে কাল্পনিক গল্প মানব সমাজে কিছু কিছু প্রচপিত থাক! অসম্ভব নহে। 

ভক্ত রামগ্রসাদ বলিলেন “বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে? কেহ বলে 

ভূত পেত.নি হবি, কেহ বলে সা-লোক্যঞ্* পাবি” ইত্যাদি। সাধারণতঃ হিন্দুর 

* সবাণ লোকে বাস। 
রি 

মম 



২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা । ] পুনর্জন্মবার । - ১৫৩ 

বিশ্বাস মৃত্যুর পর এই জগতে পুনর্ধার জন্মগ্রহণ করিতে হয্স। এ প্রবন্ধে 

সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোঁচন। করাই উদ্দেগ্ত কিন্তু এ সুদীর্ঘ আলোচ্য বিষয়ের 

, সম্যক আলোচনা অপস্তভব, পরস্তপুনর্জন্ম বাদের প্রতিবাদ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্থয 

নহে। এ সম্বদ্ধে হু আলোচন! হইয়।ছে, হইতেছে, এখন'ও হইবে, কারণ যতদিন 

প্রকৃত সত্য অবধারণ না হয়, ততর্দন তাহার বিষয় চিন্তা করিতে মানব সমাজ 

কখনই বিরত হইতে গারে না । 
এই যে মানব-জন্ম আর মৃত্যু, ইহার মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে 

হইবে, কোন বস্তট! জন্মায় এবং মরে । ফলতঃ যাহা জন্মায়, তাহাই মরে, 

আর যাহ জন্মায় ন! তাহা মরেও নাঁ। যাহা মরে তাহা মিত্যবস্ত নহে। যাহ! 

মরণশীল তাহ! অনিত্য বস্ত। এই তত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আরো 

দেখ! যায়, মানুষ নিত্যবস্ত, কি আপিত্বস্ত, কিম্বা নিতা!নিত্য মিশ্র ? মানুষ 

ব্ণিলে কি বুঝায়? শরীর এবং আম্মম; কেনল শরীর নাঙ্ছুৰ নহে, কেবল 

আক্মাও নহে, কেবল আত্মা “যাহা! তাহাই পরমাত্মা। শরীর অনিত্য, আত্মা 

নিত্য । আত্মা জন্মায়ও না মরেও না, শরীরই জন্মায় শরীরই মরে । 

পুনঃ পুনঃ শরীর জন্মায় কেন? অর্থাৎ অজর অমর আসমা কেন পুনঃ 
পুনঃ শরীর গ্রহণ করে ? শরীর এবং আত্মা ইহার মধ্যস্থলে আর এক্টী বস্ত 
আছে তাহ! মন। মনের স্বন্ধপ সঙ্গ, পিকল্প, অথবা বাসনা । এই মনও 

ংসশীল বস্ত, অর্থাৎ মন নিত্য পদার্থ নহে । তবে শরীর গেলেই যে মন যায় 

তাহা নহে । মনের স্বরূপ যতক্ষণ ব্ছিমান থাকে ততক্ষণ মনও বিদ্ধমান থাকে, 

শরীর সুল ভূত, মন সুক্ষ ভূত, সুতরাং শরীর গেলেও মন আত্মাকে আশ্রয় 

করিয়া অবস্থিত করে । মন বা বাসনা, আত্মাকে শরীর গ্রহণে প্রবৃস্ত করে। 

কর্ম্মকল ভোগ এবং আত্মার উৎকর্ষ সাধন জন্ক আত্মার পক্ষে শরীর ধারণ কর! 

আবশ্তক হয়। ইহাই হিন্দুর সাধারণ বিশ্বাস । কিন এই তস্ত্বের মধ্যে একটী 

সন্দেহের বিষয় উপস্থিত হইতে 'পারে-_শরীর গেলেও মন থাকে, এ কথা যদি 

সত্য হয়, তবে মনের ষে+একটা প্রধান গুণ, স্থৃতি বা ম্মরণ শক্তি, তাহাতে 

পুর্বব্জন্মের কথা ম্মরণ থাকে না কেন? কিন্তু 'এ কথার উত্তরে এই যুক্তি আছে 

যে, বর্তমান দেহ গেলে যেমন নৃশুন দেহ হয় তেমন নৃতন মনের উৎপত্তি হয়, 

/খি অচপুর্বব মনের স্বরূপ বাসনা, আম্মতে প্রকৃতি বা সংস্কাররূপে যুক্ত 

২ 
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থাকে, ম্থতরাং শরীরের সঙ্গে পূর্বে মনের বিনাশে পুর্বস্থৃতি 

বিলুপ্ত হুয়। 

এতক্ষণে আমর। দেখিলাম, শরীর, মন, আত্ম, এই তিনের মিলনে মানব. 

জীবন। শরীর, মন, অনিত্য,_-মরণশীল বস্ত, কিন্ত আত্ম। অবিনশ্বর--অমর। 
শরীরই জন্মায় শরীরই মরে। মন শরীরের স্তায় ধ্বংসশীল হইলেও স্থুল ভূত 
নছে। মন হুক্ভৃত, হ্থতরাং অবিনশ্বর আত্মাতে প্রকৃতি বা সংস্কাররূপে 

সামগ্লিক ভাবে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু মনেরও বিনাশ আছে, অর্থাৎ বাসন 

চিরকাল আত্মার সঙ্গে থাকে না। জ্ঞানে বানা ক্ষয় হয়। বাঁসন নিবৃত্তি 

হইলে আর জন্ম হয় না । জ্ঞানেই মুক্তি লব্ধ হয়। ইহ! একপক্ষের যুক্তি, 

পর পক্ষ বারাস্তরে আলোচ্য । 

ছুই বন্ধু। 
শাস্তিনগরে ভুলু ও ভবানীর নিবাঁস। ভুলুর পুর! নাম ভোলানাঁথ চক্রবর্তী, 

ভবানী,--ভবানীচরণ দত্ত। এই নাম ধাম কান্ননিক হইলেও আখ্যায়িকার 

মৌলিক ভাব সত্য মুলক। ভবানীচরণ আরও কয়েক সহোদরের ভ্রাতা, কিন্ত 

ভোলানাথ এককমাত্র। সংসারে স্ত্রী ছাড়া আর কেহ বর্তমান নাই, সস্তানাদিও 

হয় নাই। উপজীবিকা ব্রন্গোত্তর 'জমীর কিঞ্চিৎ আয় মাত্র। ভোলানাথ 

অনেকট! স্বাধীন প্রকৃতির, এজন্য চাকরীর প্রতি অনুরাগ নাই । ভোঙলানাথের 

স্ত্রীও অল্নে সস্তোষ ভাবাপনা। সুতরাং ভোলানাথ গরীব হইলেও সংসারে 

বেশ শান্তিতে বাস করিতেন। 

প্রথমেই বল! হইয়াছে ভবানীচরণ কয়েক সহোদরের ভ্রাতা, আর আর 

. সকলে বিদেশে চাকরী করেন, ভবানীচরণ বাড়ীর্তে থাকিয়া বিষয় সম্পত্তির 

প্যবেক্ষণ করেন। কোন্ ছুরলক্ষ্য সুত্রে ষে ভুলু' এবং ভবানীর বন্ধুতা, 

তাহা নির্ণয় কর! কঠিন। বাল্যকাল হইতে এই প্রণয়ের আরম হইয়া, এখন 
পরিণত বয়সে সে বন্ধুতা বিশেষ পবিত্র মধুর ভাবে, পর্যবসিত হইয়াছে। 
ভোলানাথের বাঁড়ীতেই সর্বদা বস উঠার স্থান স্কৃতরাং এই বন্ধুতার মধ্য 
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ভোলানাথের স্ত্রী বস্থুমতীও ছিলেন। ইহাদের এই বাদ্ধব-জীবন যে কেবল 
নিজেদের মধ্যে বদ্ধ ছিল, তাহ! নহে প্রতিবাসীর বিপদাপদে যথাসাধ্য সাহাষ্য 

কর! ইহাদের জীবনের ব্রত ছিল । 

ভোলানাথ কখন কখন খাজনাঁদি আদায়ের জন্য স্থানান্তরে গিয়া ২১দিন 

বাড়ী আমিতে না পারিলে, ভবানীচরণ যেমন প্রত্যহ ভোলানাথের বাড়ীতে 

অ।সিতেন, তখনও তেমনই আপি বন্ুমতীর সহিত কথাবার্ত। কহিতেন। 

আজ ভো।লানাথ বাড়ী নাই, সন্ধ্যার পর যথাসময়ে ভবানীচরণ আদিতেছেন 

না, বন্থমতী নিক়মিত কর্ম সমাপন করিয়! বন্ধুর প্রতীক্ষ! করিতেছেন। 

কিছুক্ষণ পরে ভবানীচরণ আনিয়াই বলিলেন, বন্থ ! ( ভবানীচরণ বন্থমতীকে 

কনিষ্ঠ। সহোদরার ন্যায় বন্থ বলিয়া ডাকিতেন। বন্থমতীও ভবানীচরণকে বন্ধুদাদ। 

বলিতেন ) তাই ভবানীচরণ বলিলেন, পবন! আজ একট! কাজে গিয়া এমন 
রৌদ্র লাগিয়াছে যে তজ্জন্ত মাথ! ধরিয়াছে |, বন্থমতী একটী মাছ্র পাতিয়া, 

একটি বালিস দিয়! বলিলেন “বন্ধুদা্দা! তবে একটু বিশ্রাম কর।” ভবানীচরণ 
শয়ন করিলেন, বস্থুমতী নিকটে বসিম্া পাখার বাতান করিতে লাগিলেন। 

কিছুক্ষণ উভয়ে কথ! কহিতে কহিতে ভবানীচরণ নিদ্রিত হইলেন। বস্থুমতী 

তখনও মুছু মৃছু ভাবে মাথায় বাতাস করিতেছিলেন। 

ইতিপূর্বে গুহের অপর দিকে এক চোর প্রবেশ করিয়৷ দেখিল, গৃহস্থ নিদ্রিত 
নহে। তখন দে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। 

এদ্দিকে ভোলানাথ বাড়ী আসিয়! দ্বার খুণিয়! দিবার জন্য বস্থমতীকে 

ডাকিতে লাগিলেন। বন্গমতী দ্বার খুিয়! দিয়া বণিলেন, প্ঘরে বদ্ধুদাদ! 

ঘুমাইতেছেন, তাহার মাথা ধর্সিয়াছে।” তভোলানাথের আগমনে ভবানীচরণের 

নিদ্র! ভঙ্গ হইল অতঃপর তীহাদের মধ্যে কথাবার্ত! চলিতে লাগিল । 

ক্রমে ঘটন! যখন এ পর্যস্ত আদিল, তখন গৃহ্স্থিত চোর, এই অকৃত্রিম 

বন্ধুতার আদর্শ এই «“আনন্দ-গৃহ” দর্শনে তাহার মনের এক আশ্যর্ধা 
পরিবর্তন হইল । সে একেবারে সর্ব-সমক্ষে আপিয়া উপস্থিত হুইল। সহস! 
ঘরের মধ্যে এ ব্যক্তি কে বুঝিতে না৷ পারিয়া ভবানীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন 

তুমি কে?” 

আগন্তক। আমি চোর! 
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:.ভবানী। চোর কি রকম, তোমাৰ অবয়বে তো ভদ্রসস্তান বলির! 

বোধ হয়? 

চোর। ভদ্দ্রসস্তান কি চোর হম না? দত্যই আমি চোর । তবে শুনুন। এই, 

বলিয়। চোর বগিতে লাগি “আমি আজ রাত্রে এই বাড়ীতে কিছু চুরি করিব 
বলিয়া প্রবেশ করি কিন্ত (বস্থমতী ও ভবানীচরণকে লক্ষ্য করিয়া ভোলানাথের 

প্রতি বলিল ১ তাহাদিগকে জাগরিত দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাহার! স্বামী ও 

জী, সুতরাং নিদ্রিতকাল পর্ধ্যস্ত অপেক্ষা করিতে মনম্থ করিলাম। তৎপরে 

কথাবার্তা শুনিয়! বুঝিলাম যে, উহার! স্ব।মা, স্ত্রী নহেন, তখন তাহাদের সম্বন্ধে 

আমার মনে মন্দ ভাবের উদয় হইণ। ন্তৃতরাং সমস্ত অবস্থা অবগত হইবার 

অন্ক অ।মার কৌতুহল জন্মিল। তপরে বখন আপনি বাড়ী আঁমিঞ্েন তখন 
আগ্োপান্ত আপনাদের বস্ধুতার স্বগাঁপ ছবি দেখিয়া আমার প্রাণ বিগলিত হইয়াছে । 

আমার এখন ম্মাপনাদের নিকট কোন ভয় শাই। আমি যে কু-অভিপ্রায়ে 

আনন এখানে আসয়াছিলাম, তজ্জন্ত আপনারা যদি আমাকে চোর বলির! 

বিচারালয়ে দেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ছুঃখ নাই) তবে আরও বলি 

শুনুন! (ভবানীচরণের গ্রতি) আপন আমকে যে ভদ্রসন্তান বলিয়। অনুমান 

করিয়াছিলেন তাহাও সত্য। আমার নাম উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী । আমিও যৌবন- 

কালে এই বন্ধুতীর পিপান্ু হইয়। সংস।রের কুটিণ ব্যবহারে সর্বস্বান্ত হইয়া এখন 

আনার এই দণ| হইয়াছে, কিন্ত আগ্গ আপনাদিগকে দেখিম়্া যেন কি এক অজ্ঞাত 

আকাজ্ষ।,- অতৃপ্ত বামনা আমার অন্তরে জগিয়। উঠিাছে। আপনারা কি এ 

অধমকে দয়। করবেন? আজ হইতে আমি এ পথ পরিত্যাগ করিলাম, 

আপনার। কিআন।কে বন্ধুতার সাধনে গ্রহণ করিবেন?” এই পধ্যস্ত বলিয়! 

উমেশ নিস্তব্ধ হইর! আঞ্ বিসর্জণ করিতে লাগিলেন। বন্ধুগণও এই স্ব 
দৃশ্য দর্শন করিয়! শুফ নেত্রে থাকিতে পারিলেন না। তখন ভবানীচরণ বলিলেন, 
“বন্ধ! আমর! যে বন্ধুত|-ব্রত সাধনে ব্রচী, তুমি যখন আজ অনুতাপী হইয়া 

অদৎ পথ পরিত্যাগ করিয়! সেই ব্রত পাধনে ইচ্ছুক হইন্রেছ, তখন তোমাকে 

গ্রহণ করিতে আমর! বাধ্য । আজ হইতে তুমি আমাদের বন্ধু হইলে। 

আমাদের ব্রত সাধনের অপর নিয়ম এই যে, মৎপথে স্বাবলম্বী হইস্কা জীবিকা! 

অঞ্জন করিয়। সাধ্যানুনারে পরোপকার কর 1” অতঃপর সকলের নিভি 



২কু'বর্ধ, ৭ম সংখ্য। ॥] ছুই বদ্ধু। ৯৫৭ 

বস্থুমতী কিছু আহারীন় প্রস্তুত করিলেন এবং সকলে 'আহারার্দি করিলে সে 

দিনকার কাধ্য শেষ হইল। ইহার পর প্রায় এক বৎসর চলিয়া গেল। 

একদ1 তিন বন্ধুতে ইচ্ছ! করিয়া রাজারঘাটে স্নান করিতে আপিলেন। 

তিনজনে তিনখানি শুষ্ক বস্ত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন। স্নানাস্তে ভবানীচরণ ধেন 

ইচ্ছাপুর্ববক কিছু অগ্রে বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে উমেশ 

দেখলেন যে, ভবানীচরণ ভ্রমক্রমে তাহার বস্ত্র পরিধান করিতেছেন, সুতরাং 

উমেশ বললেন পবন্ধ! ও কাপড়খানা আমার |” ভবানী বসত্রের গ্রতি একটু 

দৃষ্টি করিয়া! বলিলেন, “ই, বন্ধু! আমার ভূল হইয়াছে ।” তৎপরে তিনি নিজের 
বস্ত্র লইয়া পরিধান করিলেন এবং যথ| সময়ে সকলে বাড়ী আসিলেন। 

যখন তিন বন্ধুতে বসিয়া কথাবার্ত। হইতে লাগিল, তখন ভবানীচরণ,উমেশকে 

ণক্ষ্য ক।রয়। বগিলেন “বন্ধ! আগ্গ হইতে তোমাকে আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া কিছু 

পৃথকৃভাবে থাকিতে হইবে |” ইহ! শুনিয়া উমেশ ব্জাহতের ম্ভায় কাশরভাবে 

বললেন “ধন্ধু! আমার কি অপরাধ হইয়াছে থে, আঞ্জ এমন নিদারুণ অনুঞ্ঞ। 

করিতেছ ?” তাহাতে ভবানীচরণ বলিলেন “বন্ধ । তোনার অন্ত কোন অপরাধ 

হয় নাই, কিন্ত আমাদেন যে বন্ধুতাএ ব্রত সাধন, তাহা বড়ই কঠিন, ইহাতে 

"সামার” “তোমার” জ্ঞান থাকা পধ্যন্ত সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই, তাই 

যতদিন তে।মার এরূপ ধারণ! থাকিবে ততদিন মাএ পৃথকভাথে চলিতে হইবে। 

নচেৎ আমাদের মধ্যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবন11” 

এ কথায় উমেশ বুঝিলেন যে, কানের পর বদ্ধ পরিরর্ভনের সময় সাহার 

সত্যই এই “আমার” “তোমার” জ্ঞান প্রকাশ পাইরাছে। পরজ্ত উমেশ ইহাও 

বুঝিলেন যে, বন্ধু ভবাঁনীচরণের কথার কতদূর গভীর অর্থ, সুতরাং এ্কাস্তিক 

সাধন দ্বার! এই আমিত্ব ভাব, উমেশ শীত্রই দূর করিতে সঙ্গম হইয়াছিলেন। 

কুশদহ। (৫) 
প্বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসপাঠে জান! যায় যে, বঙ্গদেশ একসময় বঙ্গসাঁগরের 

অন্তর্গত ছিল। "প্রমাণের জন্ত লেখক গোবরভাঙ্গা, অগ্রদ্ধীপ, নবদ্বীপ, 

কুশদ্বীপ প্রভৃতি জলময় স্থাঁনবাচক শব্দের ও ভূগর্ভস্থ সমুদ্রীবের কন্কালের 
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দৃষ্টান্ত দেখাইল্লাছেন। বাস্তবিক «গোবরডাঙ্গ” এই নামটার ডাঙ্গা শব ছার! 

ত্বতঃই এইভাব মনে উর্দিত হয়। কাললহকারে এই স্থান স্তর পড়িয়া 
মনুষ্যবাসের যোগ্য হইয়াছে । বঙ্গদেশকে এতদ্দিন আমরা আরও বিস্তৃত 

দেখিতাম, যদি হুন্দরবনের দক্ষিণ সীমান্থ সমুদ্রের তীরের পর অতঙলস্পর্শ 

না থাকিত। 

বগ্সিশালের কামান সন্বদ্ধে অনেকে অবগত আছেন। অতিশয় বৃষ্টি কিন্বা 

ঝড়ের পর এই বরিশালের কাম[ণের শব্দ গোবরডাঙগ। হইতে সুস্পষ্ট শ্রতিগোচর 

হইয়া থাকে । বরিশালের কামানের বিবরণ এখানে পিখিলে বোধ করি 
অতিরঞ্জিত হইবে না । 

খরিশালের কামানের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মুনর ভিন্ন ভি মত। অনসাধাপথের 

বিশ্বাস ঢাকার নবাব হোসেন সার সম্মননার্থে কোন অদৃশ্ঠ হস্তদ্বার| এই কামানের 

শব করা হয়। পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, বঙ্গদেশে 

শীপ্রই একটা আগ্নের [গরির উৎপত্তি হইবে। সেইগঞ্ঠ পৃথিবীর মধ্যে এইরূপ 

ভীষণ শব্দ হর। আবার কোন কোন পঞ্ডিত বলেন যে, সুন্দরবনের পরেই 

সমুদ্রের ধারে অতলম্পশ। ঝড় ব| বৃষ্টির সময়ে মমুদ্রে যে তরঙ্গ উিত হয় 

সেই তরঙ্গের 'আঘাতে বঙ্গদেশের তলদেশ ক্রমশঃ ক্ষর প্রাপ্ত হইতেছে । সেই 

সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতের এই শব্দ গোবরডাঙ্গ। প্রভৃতি স্থান হইতে অবণ করা 

যায়। খঙগদেশের তলদেশ ক্র পাইতেছে যর্দ এই অনুমান সত্য হয়, তবে 

এই দেশ কালক্রমে বলিয়া "দ” পড়িম্] যাইতেও পারে । সুতরাং এই ণ্ধ” 

কুশদহ পরগণাকেও ছাড়িবে বিয়া বোধ হন না। কারণ ইহ] সমুদ্র হইতে 

বেশী দুরে অবাস্থৃত গয়। 

গোবরডাঙগগার পরিচর দিবার পুর্বে গোবরডাঙ্গ। জমীদারদিগেগ পুর্বববৃত্তাপ্ত 

লেখ। উচিত, “০গাণরডাঙ্গার জনাদারাদগের আদিপুরুব গ্তামরাম সুখোপাধ্যায়। 

ইনি যশেহর জেলার অন্তর্গত সাগযা গ্রার্দে জন্সগ্রহণ করেন। শ্তামরাম 

মুখোপাধ্যায় একদ। গঙ্গাম্নান উপলক্ষে ইছাপুরে আগ্গি় “ন ঠাকুরের” বাড়ী 

অতিথি হন। গৃহ্ত্বামী তাহার বিশেষ পরিচয়াি লইয়! তাহার একটি কন্তার 

সাহত শ্রামরাম মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ দেন। তাহার অগ্রজ এই মংবাদ শুনিয়। 

হ্যামগামকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিশেন। 
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তখন তিনি নিরুপায় হইয়। এ গ্রামে একট গদ্ধবণিকের বাটীতে আশ্রপ্স গ্রহণ 

করেন। কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া এ বাটীতে পৃথক গৃহাদি নিন্মাণ করিয়া 

*বাস করিতে লাগিলেন। তাহার ছুই পুত্র জ্যেষ্ঠ জগন্নাথ, কনিষ্ঠ খেলারাম। 

এই খেলারাম মুখোপাঁধ/য় মহাশয়ের অদৃষ্টশ্|ী আজিও গোবরভাঙ্গার 

জমীদারদিগের অদৃষ্টকে উদ্তাপিতু রাথিয়াছে। 

খেলারাম বাল্যকালে অতিশয় ছুরন্ত ছিলেন। যধন তাহার বয়স দশ বার 

বংসর, তখন তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগনাথ একদিন কোন কারণে তাহাকে 

তিরস্কার করার তিনি বাটা হইতে বহির্গত হইয়া ইছাপুরে মাতুলাণয়ে গমন 
করেন। তথায় কিছুদিন থাকিবার পর, একদা তাহা মামী ঠাকুরাণী কোন 

কারণবশতঃ তাহাকে বিশেবরপে তিরস্কার করায় তিনি মনের ছঃখে সেই দিন 

বাটা হইতে বহির্গত হই যশোহরের/ কালেক্টর মহোদয়ের সেরেস্তাদারের 

বাসায় গিয়। উপনীত হইলেন। সেখানে নকলের প্রিমপাত্র হইয়৷ সেরেস্তাঁদ।রের 

পুত্র্দিগের সহিত বাটীতে লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। কিছু লেখাপড়া! 
শিথিয়! কালেকৃটারির কাছ।রীতে সানাগ্ত বেতনে মুহুরিগিরি চাকরী পাইলেন । 

কিছুদিন এ কাঁধ্য করিয়া এমন কাধ্যদক্ষ হইলেন যে, একদ। সেরেম্তাদার মহাশয় 
গীড়িত হইলে অন্ত কাহাকেও এক্টিনণী না ধিক! খেলারানকেই এ কার্যে 

নিযুক্ত করিয়। দেন। খেলারাম 9রুরূপে কার্ধ্য সম্পাদন করতে লাগিলেন। 

কালেকুটর সাহেব9 তাহার কার্ধযাদি দেখিয়৷ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। 

ঘটনাক্রমে সেরেস্তাদাঁর মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাহার এ কাঞ্জটী স্থায়ী 

হুইয়া গেল। 

কিছুদিন পরে কালেক্টর সাঁছেব কৃষ্ণচনগরে বদলী হইলেন ও খেলারামকে'ও 

সঙ্গে আনিলেন, এবং খেলারান যে পদে নিযুক্ত ছিলেন, দেই পদেহই নিধুক্ত 

রহিলেন। একদা খাঙ্জানাি অনাদায় বশতঃ গোবরডাঙ্গ। নিলাম হইবার 

ঘোষণ। হওয়ায়, উক্ত সাহেব খেলারামকে কহিপেন, “খেল।রাম ! গোবরভাঙ। 

গ্রাম নিলামে বিক্রয় ইইবৈ, তুমি খরিদ করিবে কি?” ইহ! শুনিয়! খেলারাম 
কহিলেন_-“আমি গলোমান্ত বেতনে চাকরী করিতেছি, আমার অর্থ নাই, 
আমি কি করিস! অমীদারী খরিদ করিব?” ইছা শুনিয়! সাহেব মহোদয় হাহাকে 

বিন) মদে টাক! কর্ দিতে চাহেন। তাহাতে খেলারাম বলেন পহিন্দুশাস্ত্ে 
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কথিত আছে 'খণের টাকার সুদ ন! লইলে এ টাক! দানের মধ্যে পরিগণিত হয় |, 

সুতরাং আমি বিনা জুদে টাক! লইতে পারিব ন1।৮ তাহাতে কালেক্টর সাহেৰ 

বলেন “আচ্ছ। তুমি সামথ্য।নবাম়ী সদ শিও।৮ গোবরডাঙ্গ! নিলামে খেলারামের' 

হইল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে খেলারান নিজ গ্রামে যাইয়া প্রথমে 

গন্ধবণিকের বাটী নিম্মণ করাইয়া দেন। ততৎপরে নিজের বানভবন নির্মাণ 

করান। কিছুদিন পরে তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথকে উত্ত [নিজ 

বাগভবন ও তিন সহত্র মুল্যের সম্পত্তি প্রদান করেন। তিশি তৎপরে 

গোবরভাঙ্গায় আমির ভট্টাচার্য পাড়ায় কাছারীবাটা - প্রস্তত করান। এবং 

মধ্যে মধ্যে এ কাছারীতে আসয়! জমীধারীর কাধ্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। 

তিনি তখনও চাকরী পরিত্যাগ ক্রেন নাই। তৎপরে যমুনানদী তীরে 

প্রকাণ্ড বাসভবন নিম্মাণ করাইয়! পা কিছুদিন কৃষ্ণনগরে "ও মুর্শিদাবাদে 

উত্ত পৰ্দে নিযুক্ত থাকিয়া! কাধ্য করেন। তাহার পর তিনি কর্ম হইতে 

অবসর গ্রহণ করিয়া গোবরডাঙ্গায় আনিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

খেলারামের জন্ম হইলে তাহার মাতামহ তাহাকে খাটুরার জমীদারীর 

দুই আনা অংশ যৌতুকম্বরূপ দান করেন স্থতরাং প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে 

'ত্র ছই আনা অংশ আদায় কর! হইত। কালক্রমে অপর অংবীদারগণ খর্ব হইলে 

সম্পূর্ণ স্বত্ব এ বংশেরই আয়ত্ব হইয়াছে। 
এইরূপে অতুল বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া খেলারাম মুখোপাধ্যায় 

মহাশয় ইংরাজী ১৮১৭ সালে দেহত্যাগ করেন ।”” (কুশদ্বীপ কাহিনী) 

(ক্রমশঃ) 

শ্রীপঞ্ানন চট্টোপাধ্যায়, ভূতপুর্বব "গ্রাভা” সম্পাদক। 

মানবদেহে শৈত্যের ক্রিয়া । 
সনের জন্ত ৩২ হইতে ৬০ তাপাংশ জল ব্যবহার করিলে তাহাকে শীতল 

নান কহে। আমর নুম্থ শরীরে প্রতাহ শরীরের শৈতা করণার্থ শীতল 

জলে সান করিয়- থাকি। টশত্যকারক ব্যতীত মন্থুযা শরীরে শীতল 



২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। ] মানবদেহে শৈত্যের ক্রিয়া। ১৬১ 
পপি 

জলের আরে! অনেক প্রকার ক্রিয়! দেখিতে পাওয়া! যায়। ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে 

শৈত্য প্রয়োগ করিলে ইহা উত্তাপহারক, প্রদাহনাশক, সক্ষোচক, স্পর্শহারক, 

বলকারক, উত্তেজক এবং অবসাদক ক্রির! প্রকাশ করিয়া থাকে । এই প্রবন্ধে 

মানবদেহে ভিন্ন ভিন্ন উশায়ে শৈত্য প্রয়োগ করিলে যে বিভিন্ন ক্রি 

পরিলক্ষিত হয় তৎসম্বদ্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা যাইতেছে । 

শীতল ন্নান দ্বার! দেহের উত্তাপ লাঘব হয়। টাইফাস্ (71985 205৩1 ), 

টাইফয়েড (51,010 775৮৩), হাম ও অন্তান্ত জ্বররোগে যখন দৈহিক 
উত্তাপ এত অধিক হয় যে, রোগীর জীবনাশ। থাকে না, তখন উত্তাপ লাঘব 

করিতে শীতল ন্নান সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। বিবিধ প্রকারে এই শাতল নান 

বাবহত হয়। যথ!--শতল জলে সম্পূর্ণ স্নান) শরীরে অধিক পরিমাণে 

শীতল জল ০সচন) শীতল জলে বস্ত্র ভিজাইয়া তন্বারা শরীর আচ্ছাদন ; 

শীতল জলে গামছ ভিজাইয়! তাহ! দ্বার গাত্রমার্জন। 

ডাক্তার রিঙ্গারের মতে নিয্নলিখিত প্রক্রিয়ার দ্বরা শাব্রই দেহের উত্তাপাধিক্ের 

হাস হয়। এই প্রক্রিয়া যেরূপ ফলগ্রপ তদ্রুপ সহঞ্জসাধ্য। বরফজলে চাবিখানি 

বস্ত্রথণ্ড ভিজাইয়। অল্প নিঙ্গড়াইয়! লইবে। হস্ত, পদ, বক্ষ, উদর প্রসৃতি 

অঙ্গ সকল ক্রমশঃ এক একখানি ভিজা বন্ত্রথণ্ড দ্বারা আবৃত করিবে; 
অল্পক্ষণ পরে প্র গুলি বরফজলে পুনরায় ভিজাইয়া, নিছড়াইয়!, যথাস্থানে 

পুনঃস্থাপন করিবে। এইরূপে বারম্বার বস্ত্াথণ্ড পরিবর্তন করিবে । এই উপারে 

২৩ ঘণ্টার মধ্যে শরীরের উত্তাপ ১০১ হইতে ১০১ তাগাংশে বা তাহারও 

কম পর্যন্ত নামিয়া থাকে । আমাদের দেশে অনেকেই জর অবস্থায় শীতল মান 

ব্যবস্থা করিতে ভয় করেন। তাহাদের ধারণা যে, ইহ দ্বারা শ্বাসনলী-প্রদাহ বা 

ফুস্ফুদ্-গ্রথাহ হইতে পারে। কিন্তু শীতল স্নানদ্বারা এরূপ ঘটনা অল্পই দৃষ্ট হয়। 

বিবিধ বাহ্ৃ-প্রদাহে শৈত্য দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ডাক্তার আর্ণট্ 

শত শত রোগীর প্রাহিত স্থানে বরফ প্রদ্দান করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। 

বাত, বসন্ত গ্রভূতি, রোগে শরীরাভ্যস্তরস্থ অভ্যাগত বিষ, প্রদাহ্রূপে চম্ঘপথে 

বাহির হয়। ইহাতে শৈত্য প্রয়োগ নিষিদ্ধ) কারণ চর্মের প্রদাহ হঠাৎ 

নিবারণ করিলে উক্ত বিষ অভ্যন্তরস্থ মন্ত্রাদিতে প্রবেশ করি৷ অনিষ্টসাধন 

করিতে পারে । 



১৬২ কুশদহ। [ বৈশাখ, ১৩১৭ 

 তাপপ্রদ্ধানে যেন্ধপ সমস্ক ভৌতিক পদার্থের কলেবর সম্প্রসারিত হয়, 

শৈত্য সংলগ্নে সেইরূপ সন্ুচিত হইয়! খাকে। শরীরের কোন স্থানে শৈত্য 

সংলগ্ন করিলে সেই স্থানের সন্কোচন হয়। সকলেই দেখিয়াছেন, অবগাহন 
করিবার সময় অধিকক্ষণ জলে থাকিলে হস্তপদাির চর্ম কুঞ্চিত হয়। বিবিধ 

রক্তআবে রক্তরোধ করিতে শৈত্য প্রদধানই প্রধান ওষধ। ইহার কারণ 

এই যে, শৈত্যন্থানীয় পরমাণু সকলের নৈকট্য বৃদ্ধি করে ও রক্তকে সংযত বরে। 
অস্ত্রোপচার করিবার পর রক্ত রোধার্থ সকল অস্ত্রচিকিংদকই শীতল জল 

ব্যবহার করেন। দস্তমূল বা মুখাভ্যপ্তর হইতে রক্তত্রাব হইলে বরফখণ্ড মুখে 
রাখিলে রক্তরোধ হয়। নাসিক হইতে রক্তপাতে শীতল নস্তগ্রহণে প্রতীকার 

হয়। আভ্যগ্তরিক রক্তআ্াবেও শৈত্যের বার বিশেষ উপকার হয়। রক্তবমন 

রোগে বরফ খাইলে সুফল দর্শে। প্রসবাস্তে রক্তশাৰ হইলে যথেষ্ট বরফ 

খাইতে দিলে এবং নিম্নোদরে শীতল জলধার! প্রদান করিলে জরায়ু সঙ্কুচিত 

হইয়। রজআব নিবারণ হয়। প্রসবে বিলম্ব ঘটিলে, প্রসবাস্তে ফল নির্গত 
না হইলে, অথব। গর্ভপাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যথেষ্ট পরিমাণে বরফ 

খাওয়াইলে সুফল পাওয়া যায়। রক্তাধিক্য রোগে শৈত্য মহোপকারক। 

ইহার সঙ্কোচন গুণবশতঃ রক্তাধিক্য নিবারিত হয়। শিশুদদিগের কন্ভাল্সন্ 

(০০077581519 ) রোগে মন্তকে শীতল জল প্রদান করলে বিশেষ উপকার হয়। 

উন্মাদ রোগীর মব্তকে বরফপুর্ণ থলি রাখিয়া দিলে দৌরাত্ম্য ও অস্থিরতা 

নিবারণ হইর। সুনিদ্রা হুয়। (ক্রমশঃ) 

শ্রীন্বরেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য ; (ডাক্তার) গোবরডাঙগ || 

হিমালয় ভ্রমণ । (৭) 
ধধষিকেশ । 

ঘআমর। ৩টার সমর কংখল হইতে ৭ মাইল পথ চলিয়+-দখন লক্ষমীনারায়ণীর 

মন্দিক্জকে আলিলাম, তখন মন্ধ্াা হইয়াছে । এখানে আমিয়! দেখি, বৈষ্ণব 

ধন্মীবলদখবী ৪ জন বাঙালী, খোল করতাল যোগে কীর্তন গাইতেছেন। কিন্ত 
বাঙ্গাল! ভাষা! তথাকার লোকে বুবিতেছে লা, তথাপি বোধ হুম্ন ভাবের আকর্ষণে 



২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা | ] হিমালয় ভ্রমণ । ও 
এ পা আপ এ তে ০ সত পসসজাজ ত, 

শ্রবণ করিতেছে । আনর! মন্দিরে কিছু ভোজা ( বোধহয় খিচুড়ী ) পাইয়। 

ভোজনাস্তে পাক! ঘরের বারেন্দাপ্ন শয়ন করিনা আনন্দচিত্তে রাত্রি অতিবাহিত 

করিলাম । আরও অনেক যাত্রি তথায় ছিল। আমার একখানি কম্বল থাকা 

সত্বেও পুর্ণানন্দ স্বামী এবং শিবানন্দ স্বামী একটু বিস্তৃত ভাবে শষা! করিয়া 

তাহার মধ্যে আমাকে লইলেন। আমর! তিনজনে একত্রে শয়ন করিলাম। 

ইহাতে আমার প্রতি তাহাদের যত্বের ভাব বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। 

১৭ই কার্তিক শনিবার প্রাতে যাত্রাকালে বৈষুবগণ আমাদিগকে দ্রেখিয়! 

বলিলেন, প্রাত্রে আপনাদিগকে বাঙালী বলিয়! বুঝিতে পারি নাই, আমরাও 

ধাধিকেশ যাইব, আপনাদের সঙ্গী হইতে ইচ্ছা করি। আমর! তথাকার অবস্থ! 

অবগত নহি ।”” সাধুর! বলিলেন, “চলুন, ভাবন! কি?” 

প্রাতে আমরা সকলে মিলিয়া যাত্র। করিলাম । শ্বচ্ছন্দে, আনন্দ মনে 

বেলা ১০টার মধ্যে খধিকেশ পৌছিলাম। হরিদ্বার হইতেই উগ্চ নীচ 

অসম পথে পর্বতোপরি ক্রমেই আরোহণ এবং মধ্যে মধ্যে ঝরনার আোত অতিক্রম 

করিয়া আমিতে আসিতে দূর হইতেই উন্নত গিরির গম্ভীর দৃণ্ত দেখি! 
প্রাণ স্তব্ধ ও শান্তিযুক্ত হইত্ডেছিল। এখন একেবারে উন্নত শিখর-পাদ দূলের 

নিকটন্থ হুইয়। আরো গান্তীর্্য উপলব্ধি হইতে লাগিল। আমর প্রথমে 

গঙ্গাতীরস্থ একটা দেবালয়ের সন্মুথে উপস্থিত হইলাম। একটু পরে 

গঙ্গায় স্নান করিয়৷ ছত্রে মাধুকরী করিলাম। গঙ্গার জল দেখিয়৷ যেরূপ 
আনন্দ হুইয়াছিল, ততোধিক শ্নানাবগাহণে হইল। সেই স্ুনির্মল সুশীতল 

সপিলরাশিতে নিমগ্ন হুইয়! যেমন শ্গীর খাতল হইল, তেমনি মনও প্রফুল্ল ও 

পবিত্রযুক্ত হুইল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত বারি আলোড়ন, স্পর্শন্থান্ভব করিতে 

করিতে সাধকের সেই সঙ্গীতের ভাব আমার মনে আসিল, “কুস্থমে 

তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শাস্তি,” সত্যই যিনি জলের এমন শৈত্য ও 

নির্মলত প্রদান করিয়াছেন তাহাকে তখন স্পষ্ট উপলব্ধি হইল। 

ছত্রে পক্কান্ন ( রুটা,স্দাউল, ব1 খিচুড়ী ) সাধারণতঃ পরমহুংসদিগের অন্ত, 

এবং ব্রহ্মচারী ব বৈষ্ণবদদিগের জন্ত আটা, দাউল, ঘ্বৃত কাচ! দ্রব্য প্রদত্ত হয়। 

আমাদের স্ঙ্লী বঞচবগণের জন্যও সেই ব্যবস্থা! হইয়াছিল, কিন্ত তাহারা 
রুটা প্রস্ততের অনুবিধা বশতঃ শিবানন্দ স্বামীর ছার! জন্গুরোধ করি 
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সপ 

তবে মাধুকরী পাইয়াছিলেন। আমরা আপাততঃ ছত্রের একটী ঘরে তিন জনে 
আশ্রয় লইলাম, আর একটী ঘরে বৈষ্বগণ রহিলেন। তখন ছত্রে যথেই 

ধর থালি ছিল, সাধুর! প্রায় ছত্রে থাকেন না, যাত্রিগণ ছত্রে থাকে । 

স্থামীজিদিগের সঙ্গে একঘরে একাঁদনে অবস্থিতিকালে আমার প্রতি 
তাদের সন্সেছভাব দেখিয়া মনে হইল, এমন স্নেহ এবং যত্ব সাংসারিক সম্পর্কে 

মেলে মা। তাহাদের জীবন ষে অপরের আনন্দদানের জন্ত তাহা! বোধ হইল । 
তাহাতে মায়ার গদ্ধ মাত্র নাই, কে কোথাকার মানুষ 'এখনি হয়তো আমর! 

ফে কোথায় চলিয়া যাইব। 

বিশ্রামার্দির পর অপরাহে, আমর! গঙ্গাতীরস্থ সাঁধুদিগের আশ্রম সফল 

সাধারণভাবে দেখিয়। বেড়াইয়া আফিলাম। সন্ধ্যার পর বৈষ্ুৰ বাবাজীরা 

কীর্তন আরম্ভ করিলেন। তখন পূর্ণানন্দ স্বামী আনন্দে বাল্যভাব প্রকাশ 

কর়িতেছিলেন। খোল করতালের শব শুনি! কতকগুলি নরনারী বালকবালিকা 

উপস্থিত হুইল, কিন্ত বোধহয় কোন রসাস্বাদন করিঙ₹ত ন1 পারিয়! কিছুক্ষণের 

মধ্যে প্রায় সকলেই চলিয়। গেল। ছত্রে একবেল! ভিক্ষা পাওয়া যাঁয়, এবং 

সাধুগণ সাধারণতঃ একবার আহারেইহ অভ্যস্থ । 

১৮ই রবিবার প্রাতে ও মধ্যাঙের কার্য ষথানিয়মে সম্পন্ন করিয়া আমর! 
৩টার পর “লছমন্ঝুল।” দেখিবার জন্ত যাত্রা করিলাম। পুর্ধবৎ ক্রমোচ্চ 
আঅসষ পথে ৩ মাইল চলিয়। যেস্থানে গঞ্জো্, ব্দারকা শ্রম, ও কেদাগনাথ প্রভৃতি 

গমণের পথে গঙ্গার পশ্চিমপার হইতে পূর্বপারে আসিতে সেতু পার হইতে হয়, 

এ সেতুর নামই “লছমনঝুলা”। শুনলাম এই সেতু পূর্বে ঈদৃঢ় না থাকার 
কত লোকের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট হইতে উত্তম 

লৌহ সেতু নির্মিত হুইয়! যাত্রিগণের যাতায়াত কেমন ম্ুগম, নিরাপদজনক 

হইয়াছে । এই সেতু বুহৎ নহে, কেননা! এখানে গঙ্গার বিস্তৃতি আদৌ নাই 

কিন্তু অপেক্ষাকৃত গভীরতা এবং উভদ্ব পার্স্থ পর্বতের উচ্চতাবশতঃ দৃশাটা 

অত্যন্ত ভয়ানক বোধহম্ব। গঙ্গার উত্তয় কুলের উত্তত পর্বত-গাত্র হুইতে 
পেতু সংলগ হুইয্জাছে, মাঝখানে অতি নিয়ে গঙ্গা সুতরাং তাহাতে অত্যন্ত 

গুরু-গন্ভীরতাব অনুমিত হইতে লাগিল। হরিদ্বার হইতে মনে করিয়াছিলা 

লছমনঝুলাক্ধ গিক্স! “গঞঙ্জোত্রি” বা ”গোমুখী গঙ্গার” দৃশ্ত আরও দৃষ্ট হইবে, 
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০ শি আরব -_..._ শশা পপ অঃ ও আক ০ শত রা গা * সপ”, রস 

কিন্তু এখানে উনত পিখারাচ্ছপনতার মধ্যে আর কোন দূরস্থ দৃষ্তয দৃষ্টই হয় না। 
অতি আনন্চিত্তে, এক অনির্বচনীয় চিন্তাযুক্ত মনে আমি সেতুমুণের একস্থানে 

বসিয়। রহিলাম, আর সকলে ইত স্তত্তঃ আশ্রণাদি দেখিয়া আসিলেন। তৎপরে 

যখন আমর! খধিকেশের ছত্রে কফিরিরা আমিলাম তখন সদ্ধ্যা উত্তীর্ণ 

হইয়া গিয়াছে 
বৈষ্বর্দিগের মধ্যে একটা যুবক ছিলেন। ইনি অবস্থাঁপন্ন ভদ্ত্রঘরের সন্তান, 

বিষয় বাধন! তাাগ করিয়া বৈষ্বধর্থ্ে দীক্ষা লইয়! সন্ন্যাসীর সায় বুন্দাবনে 

থাকেন। বয়স ত্রিশের বেখা বোধ হয় না। তীহার ত্যাগ, নিষ্ঠা, বিনয় এবং 

ধর্মান্ুরাগ দেখিয়া! তাহাকে মামার বড়ই ভাল লাগিযাছিল। তিনি সারঙ্ছে 

আমাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছিলেন, যে আমি দেশে ফিরিবার কালে বৃন্দাবনে 

তাহার সহিত স।ক্ষাৎ ন1 করিয়া আসিতে পারি নাই । ১৯শে প্রাতেই বাবাজীরা 

আপন গত্ৃব্য পথে চলিয়া! গেলেন। 

স্বামীঞ্জির্দিগের সহিত আমার ধর্মালোচন। পুর্ধমত নিয়তই চলিয়া আসিতেছে। 

আজ রাত্রে শিবানন্দ স্বামী যাহ! বলিলেন, তাহার সার এইরূপ,-_-“পরমাম্মায় ও 

জীবাত্মার কোন ভেদ নাই, অজ্ঞানী আপনাকে বর্া মনে করে। অজ্ঞানতা 

দূর হইলেই, এঁ অভেদ ভাব বুঝিতে পারা যাঁয়। আলোচনার দ্বার৷ তাহাদের 
ভাব বুঝিবার ভন্য স্বভাবতঃ আমি যাহ কিছু বলিয়াছিলাম তাহার সার এইরূপ, 

পরম।ত্া ও জীবাত্মার, জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাতে স্বরূপগত এক, কিন্তু ব্যক্তিত্ব 

(05150059110) ভিন । পুত্র জন্মগ্রহণের পূর্বে পিতার মধ্যে একাত্ম 

রূপেই ছিল, তারপর জন্ম জন্য উপাধি ভিন্ন হইল। ফলতঃ অন্মগ্রহণের পূর্বেও 

পিতার মধো বীন্গাকারে কা সম্ভাবনা রূপেও ভিন্নত] ছিল, নতুব! জন্ম সম্ভব 

হত না। জীবাত্মা অপূর্ণ, পরমাত্মাপূর্ণ, তথাপি তাহার এই বিশ্ববরদ্জাণ্ডের 

অনতিক্রমনীয় নিয়মে, ও অপার করুণায়,_লাধন দ্বাগ্না, জীবাত্মা পূর্ণত। 
লাভ করে। পূর্ণতালাভের €কান শেষ অবস্থা স্বীকার কর! যাইতে পারে না, 

কেনন।, পুর্ণ, অসীম, স্ুতুবাং পুর্ণ তালাত অর্থে অনস্ত উন্নতি। ইচ্ছা! যোগে 

জীবাত্ম। পরমাস্মার জ্ঞান, প্রেমাদি লাভ করিয়| পূর্ণভাবাপনন হয়। পুর্ণভাব হইলে 

কামন।! রহিত ভাঁৰ উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন কামন! থাফে লা, তখনও কর্ধ 

থাকে ১ লোকহিতার্থে নিামভাৰে কর্ম হয়। আমাদের আকার প্রসঙ্গ পুর্ণাননা 
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হ্বামী স্িরভাবে কেবল শুনিকাছিলেন। তিনি ইহার মধ্যে তেমন কোন কথা 

বলেন নাই, কিন্ত ইহাতে যেন তাহার বিশেষ আননের ভাব দেখ! গেল। 

এই আলণোচনার পর প্রসন্নচিত্তে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল। রাত্রি শেষে খন 

নিদ্রাভঙ্গ হইণ, তখন চিত্ত একাস্ত শাস্ত, কি যেন এক স্থৃখল্পর্শ প্রাণে অন্থমিত 

হইতেছিল। নিম্তন্ধে কিছুক্ষণ উপাসনার ভাবে কাটিয়া গেল। তারপর 
স্বামীজিরাও জাগি উঠিলেন ও প্রভাত হইল। 

(ক্রমশঃ) 

তাম্বলী সমাজ । 

খাটুরা, গোবরডাঙ্গ, বরাহনগর-বাঁপী কুশদহ তাথুলী শ্রেণীর সকলেই বোধ- 

হয় বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন যে, দিন দিন তাহাদের কন্তার বিবাহের পথ 

কেমন সঙ্কট হইতে সম্কটতর হইয়! আমসিতেছে। ভাল পাত্র তে! মেলেই না, 

কান্ধেই অপেক্ষাকৃত বাছিয়। গোছাইয়া যতদুর পাওয়। যায় তাহ। হস্তগত করিতে 

সকলেই ব্যন্ত। এই ব্যস্ততা ও তাহার মুলভাব হইতে যে অনিষ্ট হহতেছে, 

তাহা হয় ত অনেকে বুবিয়াও বুঝিতেছেন না, অথবা কাজে কিছুই কিতে 

প/রিতেছেন ন।৷ । এই সঙ্গন্ধে হই এক কথা বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্টা 

পুত্র, কন্তার মল্প বয়সে বিবাহ যে কিন্বুপ অনিষ্টকর তাহ! এ ব্যস্ততা প্রযুক্ত 

চিন্তা করিয়! কাধ্য করিবার অবসর হয় না। তৎপরে যাহার! পুত্রের কিছু শিক্ষা 

দানে সক্ষম এবং ইচ্ছুক, তাহারা ও এ ব্যস্ততার তাড়নায় এবং প্রলোভনে পড়িয়! 

অধিক কিছু করিয়া! উঠিতে পারেন না। সুতরাং এ ব্যস্ততার ভাব যাহাতে খর্ব 

হয, তাহান প্রতিকার কর! প্রথম কর্তব্য । 

শক্ষার (বিস্তারেই যে সামাজিক উন্নাতির ছার খুলিয়] যাইতেছে,-__শিক্ষিত 

যুবকবৃন্দহ যে ভবিষ্যতের আশা, এ কথা সত্য হইলেও.,কবল বালকের শিক্ষার 

সার সে উন্নতি প্রকৃত এবং স্থায়ী হইতে পারে না, যে পধ্যন্ত বালিকাগণেরও 

শিক্ষার ব্যবস্থা না কর! হইতেছে । শিক্ষা অর্থে, এখানে ভাষা জ্ঞানের নির্দেশ 

করা হইগ্ডেছে; কেন না তদ্বার! বুদ্ধি, নীতি এবং জ্ঞান বিকাশেরও যে লাহাধ্য 
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হইতে পারে, তাহা কি অস্বীকার কর। যায়? ইহার শিক্ষাই প্রাথমিক নরল, সহজ 

পথ। বাণপিকার শিক্ষার আবশ্তকতা অন্ভূত হইলে বালিকার বিবাহের 

অপকারিতার বিষন্ন কিছু কিছু লক্ষ্য পড়িবে । কেহ কেহ বলেন, বালকগণ 

বিবাছে আনচ্ছুক হইয়া! যাহাতে শিক্ষান্থুরাগী হয় নেই উপান্ন করাই বিহিত। 
ইহ! সত্য হুইণেও বাণিকাগণের শিক্ষা ও বিবাছের কাণ বুদ্ধ না করিতে 

ন! পারিলে প্রথম চেষ্টা সফল হুওয়! সম্ভব নহে। বালিকার বিবাছ্ছের বয়স বৃদ্ধি 

করিতে সাদী হইলে, পিতা মাতার উতৎকঞ%া, অনেক পরিমাণে কমিয়া৷ আসবে ) 

তখন বালকের বিবাহের বয়দও সহজে বাড়িয়া! চালবে। অতএব সমাজকে 

উন্নত করিয়া তুলিতে হইলে বালিকার শিক্ষা দিয়! ভবিষ্যতের ভাল ম৷ প্রস্তত 

করিবার পথ পরস্কার করিতে হইবে । তথন আর তত কণ্ট করতে হুহবে 

না। ভাল ম! হইলে নকল উন্নতিসাধন সহঞ্জ হয়। এ সম্বন্ধে শান্ত্রই বাকি 

বলেন 3 | 

৯ “পার সপ সপ্ত 

“কন্তাপ্যেবং পাণনীয়! শিক্ষণীয়াতিযত্বতঃ 1৮ 

_-মহানির্বণ তস্ত্র। 

কন্তাকে পালন করিবেক ও যত্রের সহিত শিক্ষা দিবেক | এই শান্ত্রবাক্যই বা 

সকলে কেন ভুলয়া যাশতেছেন? 

স্থানীয় সংবাদ । 
আমর! ছঃখিতাস্তঃকরণে খাটুরা(নবাসী শ্রীযুক্ত রামকল্প আশ মহাশয়ের 

পরলোক গমন সংবাদ পত্রিকাস্থ কারতেছি। ইনি ম্বগীয় মঙ্গলচন্দ্র আশ মহাশয়ের 

কনিষ্ঠ ভ্রাত৷ এবং স্বগীর লক্ষণচন্্র আশের খুল্যতাত ছিলেন। এই আশ বংশ 

সাধারণতঃ শান্ত নিরীহ স্বভাব। রামকল্প আশ মহাশয়ের বয়ন প্রায় আঞ্খতি- 

বর্ষ হইয়াছিল। ইনি বাঙরোগে অনেকাদন হইতে শধ্যাগত হইয়াছিলেন। 

উত্তরকালে পুত্রঘয়ের মধ্যে যাহাতে বিষয় সম্পর্তি লইয়া খিবাধ না ঘটে তজ্জন্ত 

তিনি জীবিত কালেই তাহ বিভাগ করিয়। দিয়াছিলেন। তাহার শান্ত ধার গ্ররুতির 

মধ্যে ধর্মভাব ছিল। ধর্ম প্রসঙ্গে এবং ঈশ্বরের নান কার্নাদি শ্রবণে তাহার 

অনুরাগ চিরদিন অক্ষুপ্ন দেখ! গিয়াছে । গোপনে ম্বাত্বিকভাবে দান ধর্মও এই 
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বংশের শ্বাভাবিক ভাব। তীহাতে সে ভাবেরও অভাব ছিল না। বিগত 

৩*শে জ্যেষ্ঠ কলিকাতার বেলেটোলাস্থ স্বীয় ভবনে, তাহার শান্তিপ্রির আত্ম! 

নম্বর দেহের মমতা এবং সকল আস্মীরের আত্মীয়তা ছাড়িয়া, ঘিনি আত্মীয়, 

হইতেও পরমাস্মীর তাহার আহ্বান পুর্ণ করিলেন। এখন তাহার জন্ত ছুংথ 

করিবার মাৰ কি আছে? পরন্ধ ভ্াহার পুত্রগণ পৈতৃক গুণের অধিকারী 

হইয়া! মনুষ্যত্ব উপান্ীনে ক্ষম হউন, ইহাই আমাদের একান্ত কামন1। 

এবার ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষান্ন গোবরডাঙ্গ| হাইন্কুণ হইতে কিশোনীমোহন 

মুখোপাধ্যায় ও বরাহনগর ভিকৃটোরিয়। স্কুল হইতে হপ্িনা্নায়ণ রক্ষিত প্রথম 

বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে । এবং ঢাকা ইডেন ফিমেল স্ুল হইতে শরৎবাল! 

রক্ষিত দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। শ্রীমান্ কিশোরীমোহন, গোবরডাঙ্গার 

ভট্টাচার্য পাড়ার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র, শ্রীমান্ হঙ্জিনারাণ, 

ব্রাহনগরবাসী শ্রযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের পুর্র। কুমারী শরৎ্বাল!, 

খাটুর| ব্রাঙ্গলমাজের স্বর্গীয় ডাক্তার গনেশচন্দ্র রক্ষিতের কন্তা। ভগবান এই 

বালক বালিকাগণের জীবনে শিক্ষার স্থফল দান করুন : 

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী 

প্রমুখ খ্যাতনামা দেশহিতৈষী মহোদয়গণ, “হিন্দু ম্যারেজ রিফরম্ লীগ” অর্থাৎ 

“হিন্দু বিবাহ সংস্কার সভা” হইতে জাতীয় সভ! সমিতি সকলের সহিত তান্ধুলী 
সমাজের মত চাহিয়াছেন যে, আপনার! এই সমিতির সহিত যোগ দিয়! পুত্র কণ্ঠার 

বিবাহের বয়স কত নিদ্ধারিত করিবেন তাহ! স্থির করুন। তান্ুলী সমাজের পক্ষে 

ইহা! একটী শুভযোগ বলিতে হইবে। উক্ত সমাজের হিতৈষী কর্তৃপক্ষগণ 

ব্রাঙ্গণ, কারস্থ সমাজের সার পুত্রকন্ঠার শিক্ষাবিস্তার ও বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিয়া 

এবং তাশ্ুলী সমাজের বিভিন্ন মেলে বিবাহের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে ক্রমে 

সমাজ সংস্কার করিতে পারেন। 

শারীরিক অন্রন্থাদিতে প্কুণদহ”  বৈশাখসংখ) বাহির হইতে বিলম্ব 

হওয়ান্ছ হঃখিত হইয়া গ্রাহকগণের নিকট ক্রটী স্বীকারফরিতেছি। (কুঃ সঃ) 

বি এ সস সস ০০ 
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1১819115150 হিট? 2877 58৮52 50550 ০2514002. 



.. জ্য্ঠ) ১৩১৭।. [৮মসংখ্যা।, 

ভি 

ভ্ঠ লু - & 

খাটুরা, গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয় 

সন্মলিত, ধর্ম, সমাজ ও 
বিবিধ বিষয়ক 

মাসিক পাত্র ও সমালোচন । 

দাস যোগীন্দনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত। 

কুশদহ-কার্ধ্যালয় 
২৮১ স্থকিয়! ফ্রাট কলিকাতা । 

১ ০ সপ সপ 

বার্ষিক টাদা অগ্রিম ১০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য /১০.পয়সা 



ূ দেলখোল। 

যিনি এ পর্যন্ত কখনও এসেন্স দেলখোস ব্যবহার 

করেন নাই তাহাকে আমপা। কেবল মাত্র বলি! 

বুঝাইতে পারি না, দেলখোসের সুবাসে ক প্রকৃতির, 

কত মধুর, তৃপ্তিকর ও কিরূপ দীর্থকালম্থারা, 

আপনি একশিশি দ্বেলখোস ব্যবহার করিলেই বুঝিতে 

পারিবেন। 

প্রতি শশি-__-১২ টাকা । 

৮ 

এইচ বন, পাঁরফিউমারু, 
দেলখোস হাউস, রর 

ঘৌবাক্ার কলিকাতা । 
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২য় বর্ষ । ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭1 -্৮ম সংখ্যা | 

দাসের আক্ষেপ ও প্রার্থনা | 
“তোমার কথ! হেথ! কেহত বলে না, করে সুধু মিছে কোলাহল । 

স্ধাসাগরের তীরেতে বপিয়! পান করে সুধু হলাহল।”-__-( রবীন্দ্রনাথ ) 

হে প্রহু পরমেশ্বর! চারিদিকে নরনারীর দশ! কেন এমন হইল? শ্রেষ্ঠ 

মনুষ্য জন্ম, যাহা কেবল তোমারই জন্য, ঘে মানব তোমাকে জানিষ্কা, আত্মজ্ঞান 

লাভ করিক্া শোক হুঃখ মৃত্যুর 'অতীত হইবে; সানন্দে তোমার কাজ করিয়! 

আরো! আনন্দিত হইবে, €লেই মানব-সাধারণ-নরনারী আমিত্ব প্রাধান্তে শরীরকে 

“আমি” এবং সাংসারিক পদার্থ “আমার” এই জ্ঞানে বদ্ধ হইয়! কেন এমন ছঃখের 

অধীন হইল? প্রভু! তুমি কেবল মানবাস্মাফেই আত্মজ্ঞান দান করির়াছ, 

তাই মাছৰ আত্মবোধে সক্ষম, তাই মানুষ আপনাকে আপনি বুঝিতে পারে। 

কিন্ত জড়পদার্থের আত্মবোধ নাই, জড় আপনাকে আপনি জানে না, সে 

তোমাকেও জানিতে পারেনা । শরীর, মন, আত্মা এই তিনের সমষ্টি মানব। 

স্থলদশা, “দেহাত্মবুদ্ধি”তে প্রথমে শরীরকেই “মামি” বোধ করে । এই অবস্থার 

মানুষে কেবল আহার নিদ্রাদি শরীর-চেষ্টাই প্রধান লক্ষণ লক্ষিত হয়। তাহা 

অপেক্ষ। উন্নত মানুষ, মনকে আমি বোধ করে। এ অবস্থাক্স বুদ্ধির প্রাধান্ত দৃষ্ট হয়। 

তৎপরে উন্নত আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষ আত্মা এবং হে পরমাত্ম ! তোমার ভাব 

বুঝিতে সক্ষম হয়। প্রভূ! আনর! যে ভারতীয় আর্ধাখষিদিগের বংশে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছি এ কথ! কেন ভুলিব? আমর! তাহাদ্দিগের এবং জগতের সকল সাধু 

মহাঁজনগণের পদানুসরণ করিয়া যাহাতে সারধন “আম্মজ্ঞান” বা “ব্রহ্গজ্ঞান” 

লাঁভ করিতে পারি, যাহাতে সকলে তোমাকে জানিতে পারে তুমি আমাদিগকে 

এমত আশীর্বাদ কর। 

অন্বেষণ । 

দিনের শেষে সন্ধ্যা যবে ূ্ হতাঁশ-মনে হতাশ প্রাণে 

নাম্ত ধীরে ধীরে, সুদুরে ওই আকাশ পানে 

আমি তখন বসে ছিনু নয়ন রেখে মনের ছুখে 

শূন্য নদীর তীরে । ভাস্ছি আগি নীরে! 



১, 

এম্নি সময় মধুর সুরে 

বাজ্ল বাঁশী কার ? 

মধুর রবে বঙ্কারিয়া 

উঠুল চারি ধার ! 

আমি তখন নয়ন মেলে 

নয়নের জল মুছে ফেলে 

নদীর পারে বনের ধারে 

দেখস্জ বারেবার! 

তুমি সখ! লুকিয়ে গেলে__ 

তবুও বাঁশী বাজে! 

খুঁজে খু'জে হ*লেম সারা-_ 
এ সারা বনের মাঝে! 

[ জ্যেষ্ঠ, ১৩১৭ 

পেলাম নাক তোমার দেখ, 

কপালে এই ছিলরে লেখা-_ 

ঘরের পানে আকুল প্রাণে 

ফিরিন্ু ভর! সাঝে ! 

এম্নি ক'রে খুঁজে খুঁজে 
নিরাশ হঃয়ে যাই! 

অর্ধ্য দিতে তোমার পায়ে 

আমার কিছু নাই! 
আথি-ঝারি ভাসিয়ে দিয়ে 

ভাঙ। বুকের ব্যথা নিয়ে, 

তোমার সনে মিল্ব কবে 

ভাবছি বসে” তাই ! 
শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় । 

শান্তর সঙ্কলন। 

৪৩। সর্বশক্তি রস্তরাত্মা সচ্চভাবান্তরস্থিতঃ | 

অদ্বিতীয় শ্চিদিত্যন্তর্থঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ 

যোগবাশিই ১৩১১ 

যে ব্যক্তি তাহাকে সর্বশক্তিমান অন্তরাত্মান্বরূপ ও সর্বাস্তর্গত অদ্বিতীয় 

চিত্ম্বরূপ জানিয় শ্বীয় অন্তরে দর্শন করেন, তিনিই তাহার দর্শন পান। 

8৪1 অন্তঃসংত্যক্তসর্বাশে। বীতরাগো! বিবাসনঃ। 

বহিঃসবব সমাচারো। লোকে বিহর রাঘব ! ॥ 

যোগ ১৯৫২ 

হে রাঘব, হৃদয়ে সকল আশ পরিত্যাগ করিয়! বিরাগী ও বাসনাশুন্ত হইয়া, 
ৰাহিরে তাবৎ কার্য; সম্পাদনপূর্ব্বক সংসারে বিচরণ কর। 



২ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা । ] শাস্ত্র সঞ্কলন। ২৪১ 

৪৫1 অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা ক্ষুদ্রচেতসাম্। 

উদারচরিতা নাস্ত বস্থধৈব কুটুন্বকম্ ॥ 
| যোগ ১৯৫৩ 

ইনি বন্ধু, ইনি পর, ক্ষুদ্রচিত্ব ব্যক্তিরাই এ গণনা করে, কিন্তু উদারচিত্ত 

ব্ক্তিদিগের পক্ষে জগতের সকলেই আত্মীয় । 

৪৬ গৃহমেব গৃহস্থানাং স্থসমাহিতচেতসাম্ । 

শাস্তাহঙ্কতিদৌষাণাং বিজন। বনভূময়ঃ ॥ 
যোগ ১৪।২* 

স্সমাহিতচিত্ত এবং অহঙ্কার-দোষ-বিবর্জিত গৃহস্থের গৃহই বিজন বনভূমি । 

৪৭। অন্তমুখমনা নিত্যং স্ৃপ্ডে বুদ্ধে! ব্রজন্ পঠন। 

পুরং জনপদং গ্রামমরণ্যমিব পশ্ঠতি ॥ 

যোগ ২৪।২২ 

ধাহার মুখ অন্তমুখীন হইক্সাছে, তিনি নিদ্রিত হউন, জাগ্রত থাকুন, গমনই 

করুন, অধ্যয়নই করুন ১ পুর, জনপদ, গ্রাম, অরণ্যের স্াায় দর্শন করেন। 

৪৮। অসক্তং নিম্মলং চিন্তুং মুক্তং সংসাধ্যপি স্ফম্। 
সক্তন্ত দীর্ঘতপস 'মুক্তমপ্যতিবন্ধবণ্ড | 

যোগ ২৬।৩ 
অনাসক্ত শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সংসারী হইলেও মুস্ত, আর বিবপাসন্ত ব্যস্তিঃ 

দীর্ঘকাল তপস্তা করিলেও নায়াবদ্ধ। 

৪৯। আক্ুষ্ঠস্তাড়িতঃ কুদ্ধঃ ক্ষমতে যো ব্লীর়সঃ। 

যশ্চ নিত্যং জিতক্রোধে বিদ্বান্নবুমপুরুষঃ ॥ 
মহাভারত বনপর্ব ২৯৩৩ 

ধিনি বলবান্ ব্যক্তি কর্তৃক তিরস্কৃত ও তাড়িত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেও ক্ষম! 

করেন এবং ধিনি নিত্য ক্রোধকে জয় করিপ্পাছেন, তিনিই জ্ঞানী ও উত্তম পুকুষ। 
রি (ক্রমশঃ) 
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পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস । 
বৈশাখের কুশদহতে পুনর্জন্মবাদ প্রবন্ধের শেষে “অপর পক্ষ বারাস্তরে 

আলোচ্য” ষে প্রতিজ্ঞ। ছিল, এই প্রবদ্ধে তাহাই আলোচ্য বিষয় । কিন্ত সম্যক্ 

আলোচনায় সুদীর্থ প্রবন্ধের স্থানাভাব বশতঃ যথাসম্ভব সংক্ষিপুভাঁবে বলিতে চেষ্ট! 

কর! হইল । এ প্রবন্ধ পুনর্জন্মবাদের প্রতিবাদ মুলক নহে । এজন্য ইহার নাম 
“পুন্ন্ম সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস,” দওয়া]! হইল | মত বিশ্বাসগুলি আমার হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে “আনার” বল! যায় । €কন না, ইহা কেবল ব্যক্তিগত জীবনের 

আলোক নহে । ইহার পশ্চাতে অনেক উচ্চ সাধকগণের আবির্ভাব রহিয়াছে 

এবং প্র।চীন শান্ত ও সাধকের ভাবও €্ব কিছু নাই তাহা'ও বল! যায় না। তবে 

“আমাদের” বিশ্বাস বলিলে একটী সম্প্রদায়ের বা মণ্ডলীর বুঝায়, ফলতঃ দেখ! 

ষার় এক সম্প্রদায়ের বা মণলীর মধ্যেও এ বিষয় বিশ্বাসের ভিন্নতা আছে । এজন্য 

আমার” বিশ্বাস বলাই নিরাপর্দ বিবেচিত হইল । অন্তথা ব্যক্তিগত “আমিত্ব” 

প্রচার কর! ইহার উদ্দেশ্ত নহে। পরস্ত সত্যের একটী কণাও পরিত্যাজ্য ব! 

আঁহতকারী নহে। 

আমার এই অদ্ধ শতাব্দীর জীবনকালে বিশেষতঃ বিগত পঞ্চবিংশতি বর্ষ মধ্যে 

ভগবানের সঙ্গে সন্বদ্ধ অনুভব করিয়া, তাহার যে সকল করুণার পরিচয় 

পাইয়াছি ১--বিবেক, বিশ্বাসের পথ পাইক্াও আবার কি জানি কেন, সময় সময় 

যে বকে বাইতে চাহয়াছিলাম, তাহার ভিতর হইতে'ও বদি তিনি মঙ্গলে পরিণত 

না৷ করিতেন, তবে কেবল আমার বুদ্ধি ও সাধন বলে আজ শান্তির পথ লাভ কর! 

কথন সম্ভবপর হইত ন1। এইরূপে তাহার নিগুঢ় করুণার যাহা কিঞ্চিৎ পরিচয় 
পাইয়া আমার ধন্মবিশ্বাসের অন্তর্গত পুনজন্মি সম্বন্ধে এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার 

হইয়াছে, যে মৃত্যুর পর আর এইরূপ পাঞ্চভৌতিক স্থুলদেহে এই জগতে আমার 
জন্ম হইবে না। কবল বিশ্বাসের কথ! তত প্রামাণ্য নহে, সুতরাং ইহার মধ্যে 

জ্ঞানগত এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি না৷ ক্রমে তাহা প্রদর্শন কিব। 

মৃত্যুর পর এই দেহ এবং জাগতিক অবস্থার সহিত আম্ব আত্মার যে সম্পূর্ণ 

বিচ্ছেদ ঘটিল তাহা! প্রত্যক্ষ পিদ্ধ। সুতরাং তৎপরবর্তী অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন 
রকমের হুওয়! আবহ্কক | সে কিরূপ ভিন্নত। সম্ভব্য তাহ! প্রথমে আলোচ্য । 
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অনিত্য দেহ এইথানে গেল, অমর,আত্মা রছিল, ( কিরূপে রহিল তাহ! পরক্ষণেই 
প্রকাশ পাইবে) আত্মা! জ্ঞানবস্ত,__ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন, সুতরাং তাহা অশেষ, 

আত্মজ্ঞান, ইচ্ছাশক্তির শেষ হইল বল! একেবারেই অসম্ভব, পরস্ত আত্মার উন্নতি 

চাই। উন্নতিও সাধন ব্যতীত লব্ধ নহে। দেহ ভিন সাধন কিরূপে সম্ভব? 

যাহা কেবল আত্মা তাহা পরমাত্মা। সর্বকালে জীবাত্ম। পরমাআ্সার আশ্রকিত। 

যখন স্থল দেহধারী হইয়! আত্মা থাকে, তখন দেহকে আশ্রয় করিয়! আত্মা 

থাকে না, কিন্তু আত্মশক্তির আশ্রয়ে দেহ বর্তমান থাকে । আত্মা পরমাত্মাকে 

আশ্রন্প করি! থাকে। পরমাত্ম। পুর্ণ, খিনি পুর্ণ তাহার সাধনের প্রয়োজন 

নাই। জীবাস্া পরমাস্মার অংশ স্বরূপ হইলেও জীবাত্মা অপূর্ণ, অপূর্ণ পৃর্ণতাকে 

চায়, এই আকাজ্ষার অবস্থার নাম সাধনকাল। পুর্ণ বস্তু এক আদ্বতীয়, দুইটা 

পূর্ণ হয় না। অপূর্ণ সীম, দ্েশকালের অধীন। যদি বল অদদেহী আত্মা দেশ 

কালের অধীন হইবে কেন? দেহই ত দেশ কালের অধীন! তাহার উত্তর এই 

যে, জীবাত্স। স্থল দ্রেহে অবস্থান করিয়া! জ্ঞনলাভ করিতে আরম্ভ করে, এজন্য 

দেশকালের সংস্কার তাহার থাকে । পুণজ্ঞান দেশ কালকে জানেন, কিন্ত 

দেবেখশকালে বদ্ধ নহেন। ফলতঃ সাধনাবহায় দেহ, জগত ঝা জগমওলা, অর্থাৎ 

আমার স্তার ধেহধাপী আরে বহুজীবের বিগ্ভমানতা আবশ্তক। 

এই পাঞ্চভৌতিক দ্রেহ গেলে অ:র দেহ থাকে না ইহা কে বলিল ? দেহ ত 
একটা নয়। গুল”, “কুক” এ1ং “কারণ” শরীর বা আরও স্ক্ম হইতে কুগ্মতর 

সন্মুতম দেহ যে কত আছে তাহ। বল! পহজ সাধ্য নহে । কেবল তাহা শয়, এ 

জগতে যত আত্মার সহিত সংযোগ এবং বিয়োগ ঘটিয়াছে তাহারও পুর্ণ তাসাধন 

চাই। এ জগতে কতটুকু উন্নতি হয়? সাধু নহাক্সাদিগের সহিত বা আস্মার 

সম্বন্ধে যেসকল আত্মার সহিত এ জগতে সংযোগ মাত্র হইয়াছিল যাহা কত 

অতৃপ্তভাবে বিচ্ছেদ হইয়াছে যাহা কেল মোহাচ্ছন্ন ভাবে অবসান ভইয়াছে 

তাহার সব্বন্ধ পবিত্র এবং পূর্ণত1 সাধন কি হইবে না? 

উন্নতিসাধন যদ্দি কেবল এই জ্বরা মরণর্ণাল জগতেই বার বার ঘুরিয়! 

সাধন করিতে হয়, ত্দ্দ ক্রমোনতির অর্থ পুর্ণভাবে প্রকাশ পায় ন। 

এজন্ত ক্রমোন্নতি অর্থে দেহ, মন, আত্মার সকণ একারেই উন্নতিশালতার অবস্থা 

আবশ্বক। পক্ষান্তরে ভগবানের অপার করুণায় ইহার কিছুই অসম্ভব মনে 
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হয় না। ক্রমোন্নতির জগত, এ জগতের ন্যায় ক্ষুধাতৃষ্ জর! মরণশীল হইবে 
কিম্বা তথায় আত্মার সন্বন্ধ পাধিব ভাবে বদ্ধ থাকিবে ইহাও বলা যায় না। 

কিন্তু প্রত্যেক আন্মায় আত্মায় পবিত্র ঈশ্বরীয্ন সম্বন্ধই অনুভূত হইবে। পক্ষান্তরে 

এই জগতে ক্ষুধাতৃষ্, জর! ব্যাধিশীল, ভৌতিক দেহে, বার বার জন্ম মরণরূপ" 

চক্রে পরিবর্তন,-একই বাল্য যৌবনা্দি অবস্থায় বার বার পুনরুক্তির লীলা; 

এজগতে যে সকল পরীক্ষা 'অনিবার্ধ্য, বার বার তাহার মধ্যেই পড়িতে হইবে, 
এসকল স্বাভাবিক বোধহয় ন|। 

শ্রীমপ্ভাগবতে ভগবৎ লীলায় কথিত আছে “ভগবান পুনঃ পুনঃ একই 

লীল! করেন (বা করান ) না, বৃন্দাবন পরিত্যাগের পর আর বুন্দাবনে 

আসেন নাই 1” যাহা হউক হিন্দুর শেষ্ঠ ধর্মতত্ে "মুক্তিতন্তে” ব। *যোগতত্ত্বে” 

মুক্তাত্মার স্থুল দেহনিবৃত্তির বিষয় পরিস্ফুট আছে। 
সুঙ্মুদেহ বস্তটা কি এ তত্ব যোগপথাবলম্বীর অবিদিত না হইলেও ইহা হয়ত 

অনেকের মনে ছুর্বোধ বাপার হইতে পারে। এজন্য সংক্ষেপে কিছু বল! 

আবশ্তক। সমস্ত বৃহিরিন্দ্রিয়ের পশ্চাতে অন্তরেকন্দ্িয় রহিয়াছে, যেমন চক্ষের 

পশ্চাতে দর্শনেন্দ্রিয়। কেবল চ5ক্ষের দ্বারাই তো দর্শনকাধ্য সম্পন্ন হয় না কিন্ত 

দর্শন শক্তি বা! দশনেক্দ্িয়, চক্ষের সাহাধ্য স্থল বস্ত দর্শন করে। এইরূপ চক্ষু, 

কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা, ত্বক 7- দর্শন, শ্রবণ, দ্বাণ, স্বাদ, স্পর্শেক্দিয়। ফলতঃ সমস্ত 
স্থল অবয়নের পশ্চাতে সমস্ত স্শ্প অবয়ব আছে। দেহতত্বও বিস্তৃত ব্যাপার 

স্থৃতরাং একটু আভাস মাত্র দেওয়া! হইল। 
তৎপরে আর একটি আপত্তি এইখানে উঠিতে পারে) তাহ এই যে, 

উপরোক্ত স্থুলদেহ নিবৃত্ত-মত হইতে পারে তাহাদের সম্বন্ধে, বাহার! অজ্ঞান 

মোহুময় জীননের অবসানে, বিবেক, বৈরাগ্যে পরিবর্ভিত হইয়। নবজীবন বা 

দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহ1 কির্ূপে সম্ভব, ইহ জীবনে কেবল আহার 

নিদ্রার্দির বশীভূত হইয়! পাশবভাবে নানা পাপাচার করিতে করিতেই যাহার্দের 

জীবনাবলান হইল তাহারাও কি, আর স্থুলদেহে ন! আপিয় এরূপ সুক্মদেহে 
উন্নতির সোঁপানে উঠিবৰে ? তাহার উত্তর-_ ট 

এই যে পাঞ্চভৌতিক দেহধারী মানুষ ইহজগতে কাজ করিতেছে, ইহ! 

দেখি! কোন সময় এক শ্রেণীর সাধকগণ বলিলেন “কন্ম, অনিত্য 'মায়ার খেল! 
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মাত্র” বস্ততঃ দেখ! যায়, আজকার কর্ম কা+ল থাকে না, পূর্ব জীবনের কর্ম্মমকল 
আরজ কোথায়? প্রবাহের স্তায় কর্ম আসিতেছে আর চলিয়। যাইতেছে । সুতরাং 

যাহা অস্থায়ী তাহাই আনিত্য। আর এক শ্রেণীর সাধকগণ বলিলেন, "কর্মই 

আমার গুরু, কর্মই বর্গ!” ইহাতে দেখা যার কর্মের বান সংযোগ বিয়োগ 

প্রতিক্ষণে ঘটিতেছে বটে কিন্তু তাহার ভিতরকার ভাব (কাহারও পক্ষে 

অল্প ব অধিক হউক) আত্মায় সংগৃহীত হইতেছে, তাহাকেই জ্ঞানের বীজ 

বল। যায়। এই সন্বদ্ধে ছুই একটা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ কর! হইতেছে । 
অজ্ঞানতার মুল কি এই চিন্তার প্রবুত্ত হইলে দেখা যায়, মানুষ যতক্ষণ 

দেহাত্ববুদ্ধিতে--দেহকেই “আমি” এবং তৎসন্বদ্ধীয় যাহ! কিছু “আমার” বালয়। 

তাহাতে আসক্ত এবং অভিমানযুক্ত থাকে ততক্ষণ বা ততকাল পধ্যন্ত অজ্ঞানী 
পদবাচ্য। কিন্তু কর্মজগত নিয়ত মানুষের অভিমান এবং আসক্তিতে আঘাত 

করিতেছে । মানবাস্মর গঠন এমনই যে, সে অনিত্য লইয়! চিরকাল থাকিতে 

পারিবে না। মৃত্যু পুনঃ পুনঃ মানবের কাল্পনিক এহিক-স্থখ-রাজা ভাঙ্গিয়া 

দ্বিতেছে। প্রতিবাসীর প্রিয় বিয়োগ দেখিক়। ঘে চিন্তা সাধারণভাবে ভাসা ভাস! 

রকমে ছিল, তাহ! নিজ প্রিয় (তরী পুত্রাণির ) বিয়োগে আরে। গভীর হইল; 
ততৎপরে যখন নিজ দেহ পধ্যন্ত গেল, তখন কি আত্মার একটা ঘোর পরিবর্তন 

হয় না? মায়া বা কামনার মূল দেহ, সেই দেহই যখন গেল তখন কি মানবাত্মার 

কিছু পরিবর্তন হয় না? যদ্দি বল “কেবল দেহ নাশেই কি জ্ঞান লাভ হয়? 

এজগতে কত লোকের [প্রয় বিয়োগ হইতেছে তাহাতেও ত তাহাদের জ্ঞান হইতে 

দেখ যায় ন।” জ্ঞান যে অতি সুছ্র্ণভ বস্তু, সে যেবহু তপশ্তার লব্ধধন 

তাহাতে আর সন্দেহ কি? মৃত্যুতে দিব্য পধিপন্ক জ্ঞানলাভ নাও হইতে পারে, 

কিন্তু নিত্যানিত্য বিবেকই যে জ্ঞানের গ্রথমাবস্থা ইহ। সত্য। যে অবস্থায় 

মানুষ নিত্য বস্ত কি, আর অনিত্য বস্তই বা কি, ইহার বিচার করিতে অবকাশ 

পায়, যন্থারা নিত্য বস্তুর আভাস মাত্র চিত্তে প্রতিফণিত হয়, সেই অবস্থাও 

জ্ঞান্লাভের অনুকূলে যায়। তৎপরে সাধন, সৎসঙ্গ, ধর্মের আদর্শদ্শন এবং 

সর্বোপরি ভগবং কৃপায় ক্রমোনতি হয । 

মানুষ সাধারণৃতঃ সর্বাপেক্ষা আপনার দেহকেই অধিক ভালবাসে 
সুতরাং সেই "দেহ নাশ বা মৃত্যু যে একটী বিশেষ অবস্থা, তাহ।তে কোন 



১৭৬ কুশদহ। [ জ্ঠ, ১৩১৭ 

সন্দেহ নাই। জ্ঞানীগণ তাই মৃত্যুকে প্রিয়জ্ঞানে আলিঙ্গন করেন। অজ্ঞানীর 

নিকট মৃত্যুর পূর্ববাবস্থা কোন কোন স্থলে ভয়াবহ হুইলেও শেষাবস্থা৷ ভয়ানক 

থাকে না। যাহা হউক মৃত্যু, মানবাত্মার পরিবর্তনের হেতু তাহাতে সন্দেহ নাই। 

মৃত্যুর পর আবার নুতন দেহ ধারণ করিয়! এই পৃথিবীতেই আঙিতে হয়, 

এই মতের একটা প্রধান যুক্তি কর্মমফলবাদ। অর্থাৎ কর্মফল ভোগের স্থান 

এই পৃথিবী, সুতরাং দেহ্ধারী হইল! এখানে না আদিলে কর্মের ফলভোগ 

কিরূপে হইতে পারে । এখন এই সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আজকার মত প্রবন্ধ 

শেষ করিব। 

একথ। কে ন! স্বীকার করিবেন যে, সকল মানুষই অল্লাধিক পাপী। মানুষের 

পক্ষে ইহা নিতান্তই অসম্ভব যে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কেহ নিষ্পাপ থাকিতে 

পারে। পক্ষান্তরে ভগবান পূর্ণ স্তায়বান, তিনি কাহারও একটা পাপ উপেক্ষ। 

করিতে পারেন না। তবে পাপের দণ্ড ভোগের শেষ কোথায়? এই জন্ঠই 

বুঝি বা এদেশের লোকের এইরূপ সংস্কার জন্মিরাছে যে কত শত সহত্র জন্ম 

পরিগ্রহ করিয়া কর্মফল ভোগ করিতে করিতে তবে যদি মুক্তি হয়। মুক্তির 

আশ! যেন মানুষের সুদৃূরপরাহত হইয়! পড়িয়াছে। নিরাশায় অঙ্গ ঢালিয়! 

ংসার শোতে সকলে ভানিয়! চলিয়াছে। এ লম্বদ্ধে বরং ভক্ত বৈষ্ঞব 

সাধকগণের মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখ! যার়। হরিনামে অচিরে সকল পাপ 

হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, এ বিশ্বাস বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বা ভক্তির বিধানে 

উজ্জল হইয়াছে । 

তৎপরে কোন কোন সম্প্রদায় বা সাধক শ্রেণীর মধ্যে সাধনের বল এবং 

পুরুষকাঁর অধিক মাত্রায় স্বাকৃত হইলেও অবশেষে ভগবৎ ক্ুপা ভিন্ন যে মুক্তি 

হইতে পারে না, একথ| বোধ হয় কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

মহীত্। বুদ্ধও ছয় বংসরকাল কঠোর সাধনার পর যখন অবসন্ন ও হতাশ হইয়া 

পড়িলেন, তখন তিনি স্বভাবের উপর, € আত্মশক্তির অতীতাবস্থার উপর) 

আপনাকে ছাড়িয়। দিয়! সিদ্ধিলাভ করিলেন। মানুষ যে কেবল জন্ম জন্মাস্তরের 

পুণ্যফলেই মুূক্তিলাভ করিবে তাহ! কখন সম্ভবপর নহে। "পক্ষান্তরে শত সহজ 

বৎসর ছুক্ষর্ম্নের ফল, নরক-যস্ত্রণা ভোগ করিবে তাহাও সত্য বলিয়া বোধ হয় ন1। 

মানুষের পাঁপের সীম। আছে, ঈশ্বরের করুণার শেষ নাই । | 
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ঈশ্বর যেমন ন্তায়বান, দগ্দাতা-বিচারপতি রাজা, তেমনি, দয়াল করুণাসিন্ক 

ক্ষমাশীল ভকতবৎসল। কর্মফল অনিবার্ধ্য ইহা সত্য হইলেও অপরাধের ক্ষমা 

আছে ইহাঁও সত্য । মানুষ যখন অন্গতাপী হয় তখন ক্ষমাপ্রাপ্তির যোগ্য হয়। 
“পাপ বোধ হইতে অন্ুৃতাপের উদয় হন্ন। মান্ষের মধ্য নিত্য ও অনিত্য বস্তু 

রহিয়াছে, মৃত্যুর দ্বারা যখন অনিত্যত্বের জ্ঞান বা বিষয়বৈরাগ্য উজ্জ্বল হয়, 

তখন অভিমান অহঙ্ক(র ভাঙগিয়! যায়। এই অবস্থায় পাপ বোধ জন্মিয়া থাকে। 

ক্ষমার শাস্ত্র, মহ! শান্ত্র। শত অপরাধী হইলেও যখন সে ক্ষমার প্রার্থী হয়, তখন 

তাহার পূর্ব পাপ সমস্তই মুছিয়! যাঁর । জগাই মাধাই অশেষ অপরাধী ছিল, 

কিন্তু অন্ুতাপী হইয়! ক্ষম! প্রাপ্ত হইল। মানুষ মানুষের নিকট যে ক্ষম প্রাপ্ত 

হয়, তাহ। হইতে ঈশ্বরের ক্ষমা কত শ্রেষ্ঠ | ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বজগত্ৎ ও মানব 

মগুলীর স্থষ্টিকর্তী; সুতরাং পিতা, তিনি জানেন তাহার সন্তানগণ কতক্ষুদ্র ও 

ছুর্বল। মানব মাত্রেই অপুর্ণ। অপূর্ণ মানবে পাপ ক্রটা অবশ্ঠন্তাবী। কিন্ত 

দয়াল পিত। পূর্ণস্বরূপ, মানব আম্মাকে আত্মদান করিয়! মুক্তির পথে»__-অনস্ত 

উন্নতির পথে লইবার ব্যবস্থা দি তিনি স্বয়ং না করিতেন তবে মানবের মুস্তি 

কোন কালে সম্ভবপর হইত না। হে মানব! সেই দয়াল পিতার অনুগত হও । 

তখন করতলম্থ অ।মলকবৎ মুক্তি দৃষ্ট হইবে। 
আমর! এতছুরে আসিয়! দেখিলাম, মৃত্যুতে স্থুলদেহ গেলেও মাত্ম। সক দেহে, 

তদ্রপ হুক্ম জগতে সুশ্ম-জগ-মগুলীর সহিত উপ্নত হইবে ইহ! অসম্ভব নহে। 

যাহার! ইহজগতে মায়।-মোহাচ্ছন্নাবস্থায় নানাবিধ পাপ করিতে করিতেও দেহত্য!গ 

করিতেছে, তাহাদের দেহনাশই মোহনিদ্রাঞ্গের হেতু হইয়! যথাসম্ভব উন্নতিপথে 

গতি হওয়াও অসম্ভব নহে। বারম্বার জন্মমরণরূপচক্রে এই জগতেই ঘুরিয়! 

কম্দরফল ভোগ করিতে করিতে জ্ঞানের উন্নতি হন নচেৎ আর কোন উপায়ে হয় 

ন|, তাহা নহে; অনুতাপীও ক্ষমা প্রাপ্তিতে হুদ্ধুত দুরে সক্ষম হয়। কেবল 

সাঁধন ও পুরুষকারেই মুক্তি লব, ভগৰৎ কৃপার কোন প্রয়োজন হয় না তাহ! 

নহে? কিন্ত কপা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ করা যায় না। পক্ষান্তরে পুনঃ পুনঃ এই 

্রগতে জন্মমরণ দ্বার! তঁবে মুক্তি হয্ব__এই মতে, বার বার বাল্য যৌবনাদি 

একই অবস্থাভোগে ঈশ্বরের নন্ত উন্নতিশীণতায় কিছু খর্বভাব উপস্থিত হগ। 

হিতী়তঃ তাহার দয়া, করুণা এবং ক্ষমার পরিবর্তে কর্মফলের প্রাধান্ত 

্ 
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হ্বীকৃত হয়। কিন্তু ভক্তিতত্বে কর্মের গরিম। একেবারে অন্বীক্ৃত হইয়া, কৃপাই 

সিদ্ধির উপায় শ্বীক্কৃত হইয়াছে। ৫ 

সুতরাং আমার নিকট ঈশ্বরম্বরূপের সহিত, সাধনশীলতার সহিত, “অনন্ত 

ক্রমোরতির” মত প্রিয় এবং সঙ্গত বোধ হয়। কিন্ত পুনঃ পুনঃ এই জগতেই 
জন্মাস্তর্বাথ কার্পনিক, বুদ্ধির বিচার বণিদ্না বোধ হয়। বাহার! একান্ত 

গ্রাচীনবাদী তাহাদের যর্দি এ মত অগ্রয় বোধ হয় তবে ক্ষমা করিবেন। কিন্ত 

বাহার! শাস্ত্র এবং গুরুতে শ্রদ্ধ। রাখিয়া ও স্ব(ধীন চিন্ত।, স্বাধীন মতের পক্ষপাতী 

তাহাদের চিস্তাপথে যদি কোন ভাবের সঞ্চার হয় এই উদ্দেশ্তেই এ প্রবন্ধ 

লিখিত হইল। অবশেষে এই প্রবন্ধে আর একটি তত্ব চাঁপা রহিল তাহা এই 

যে, মৃত্যুর পর সুক্ষ দেহে উন্নতি সম্ভব হইলেও এই বর্তম'ন জন্মের পূর্বে সকল 

মান্য কিরূপ অবস্থায় ছিল, অর্থাৎ পুর্ব জন্ম আছে কি না, যদি ন! থাঁকে তবে 

নানব্র এমন বিভিন অবস্থা (ক জন্ত হয়? এই সম্বন্ধে বারাস্তরে আলোচ্য । 

কুশদহ। (৬) 
খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্ধারতা- গোবরডাঙ্গার নিকটবত্তী খাটুরা 

গ্রামে রতন মেন নামক এক ব্যক্তি নিজ বাটা? একটা গৃহে কতিপয় প্রতিবেশীর 

সহিত গোপনে জুয়াখেল।৷ করিতেন। এই সংবাদ গোবরডাঙ্গার জমীদার 

খেলারাম বাবু কোন লোকের মুখে শুনিয়া রতন সেনকে ধরিয়। আনিবার জন্য 

দুই জন পাঁইক পাঠ।ইয়। দেন। রতন সেন সে সময়ে যাইতে অস্বীকার করায় 

পাইকময় বলপুর্র্বক রত্তনকে ধয়িয়া লইয়। যাইবার ইচ্ছ! প্রকাশ করায় রতন সেন 

ক্রোধে অধীর হইয়। পাইকদ্য়কে বিলক্ষণ প্রহার করিয়! ছাড়িয়া! দিলে, তাছার। 

রতনের সমস্ত বিবরণ জমীদারের নিকট বলিল। খেলারাম বাবু এই ঘটনায় 

নিজেকে অবমানিত মনে করিয়! চারি জন উপযুক্ত লাঠিয়ালকে হুকুম দিলেন যে 
“এই দণ্ডে রতন সেনকে আমার নিকট হাজির কর” আজ্ঞামাত্র লাঠিয়ালের!; 
রতন সেনের বাটীতে যাইয়! জমীদারের হুকুম জানাইল |” রতন সেন একখানি 

তরবারি আনিয়। তাহাদিগকে বলিল “যে আমার নিকট আসিবে আমি তাহাকে 

কাটিব।” লাঠিয়ালের! প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া জমীদারের নিকট সমস্ত 
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বিবরণ বলিলে তিনি কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়! স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়! 

সামান্ত একটা লোঁক দ্বার! এর পত্রখানি রতনের.নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্র 
গাইবামাত্র রতন সেন জমীদার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। জমীদার 

বাবুকে কিছু টাকা প্রণামী দিয়া এক পার্থখে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময় 

খেলারান বাবু বলিলেন “কি রতন; এখন তোমাকে কে রক্ষা করে?” এই কথা 
শুনিয়। রতন নিরীক চিন্তে উত্তর করিল “রতন কি তার কোন উপায় স্থির ন! 

করিয়। অ।পিয়।ছে ?” এই বলিয়া রতন জামার মধ্য হইতে একখানি তীক্কধার 

ভো1জালে বাহির করিয়৷ বলিল “আপনার হুকুম দিবার পূর্বেই আমি ভোশজালে 
দ্বারা নিজে আস্মহত)া করিব” খেলারাম বাবু বলিলেন “কেমন তোমার 

ভো জালে দেখি ।” রতন বিন! বাক্যব্যয়ে ভোজালে খানি জমীদারের হস্তে 

দিলেন। তখন খেলারাম বাবু বলিলেন “এইবার তোমাকে ৫ রক্ষা! করে ?” 

রতন তখন বলিলেন “এখনও আমার ছুই খানি হাত আছে!” রতনের এই 

কথা শুনিয়া খেলারাম বাবু রতনের মাহণের প্রংস। করিয়৷ তাহাকে ভো জালে 

খানি দিলেন এবং “জুয়াখেলায় লোক সর্বস্বান্ত হয়” এই উপদেশ দিয়া রতনকে 

ছাড়িয়া দিলেন। রৃতনও জমীদ।রের নিকট স্বীকার করিল যে আর সে জুয়াখেল! 

করিবে ন। 

ইছ! কি খেলারাম বাবুর কম উদারতার পরিচয়! যে খেলারাম বাবু 

কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন কালেক্টর সাহেবের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন; তিনি 

ইচ্ছা করিলে রতনের এই কাধ্যের জন্ত উপযুক্ত শান্তি দিতে পারিতেন; কিন্ত 

তাহার হদয় সাহসী ও মানী ব্যক্তির হৃদয় উপলব্ধ করিবার বিল্ক্গণ ক্ষমত 

ছিল। * 

খেলারাম বাবুর ছুই স্্রী-শ্রীমতী প্ৌপদী দেবী ও শ্মত। আনন্দময়ী দেবী। 

শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবীর গর্ভে কাঁলীপ্রসন্ন ও শ্রীমতী আনন্দময়ীর গভে বৈদ্থনাথ 

জন্ম গ্রহণ করেন। 51 বাবুর জন্ম সব্বদ্ধে নিন্নে 'একটী বিবরণ লিপিবদ্ধ 

কর! হইল $-- 

খেলারাম বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবীর সন্তান ন হওয়ান্স তিনি বিষ 

অবস্থায় ছিলেন, সেই সময্ে এক সন্ন্যাপী আসিয়া তাহাকে কালীমাতার 

একটী ওঁধধ 'ধারণ করিতে বলেন। এই ওঁধধ ধারণের ফলে একটী পুক্র 
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সম্তান লাভ করিলেন -. সেই পুত্রের নাম সেই জন্ত কালীপ্রসন্ন রাখিলেন। 
এবং কালীমাতার প্রসাদে ঞুত্ররত্ব লাভ করায় ১২২৯ বঙ্গাঝে মহাবিষুব 

সংক্রান্তির দিন কালীমন্দির স্থাপন করেন। এই কালী বাড়ীর নাম প্রসন্নসয়ী 
বা আনন্্ময়ীর বাড়ী রাখ! হইল। | 

এই জমীদার বংশের বিবরণ লিখিবার পূর্বে তাহাদের একটী বংশ তালিক! 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

গোবরডাঙ্গার জমীদারদিগের বংশাবলীর পরিচয় । 

রঃ 

| | | 
মরিচি অত্রি | 

অঙ্গির! 
: | 

বৃহস্পতি 

ভরদ্বাজ (মুনি) 

তারগল 

খাবশ্রবা 

বা 

সম্বত্ ব মেধাতিতি বা হীরাণক্ষ 

রী (আদিশুর আনীত ) 

রগ 

নিবাস 

অনরিহিক বা মেধাতিতি। 

আরব 

নীল 



২য়প্বর্য, ৮ম সংখ্যা 1 কুশদহ। ১৮১ 

এ 

ধাধু নু সাধু (মৃকুটি খ্যাত ) 

জলাশয় 

সুরেশ্বর ব! গ্রাণেশখ্বর 

বাণেশ্বর 

ই 
মাথার 

কোলাহল 

উহ ( বলালকৃত এ্রাথম কুলীন ) 

| | 
চা €( খড়দহ মেল) আগ্নিত (ফুলেমেণ ) 

| | 
ঈশ্বর রি 

| | | 
গ। গোবিন্দ ও 

| | | 
ধৃত কষ যা 

] | 
বস ব্ল রিনি 

| | 
দিগন্খর চি কামদেন 

| | | * | | | ] 
মুকুন্দ শঙ্কর জানকীনাথ কুঝ্সিনী শত্রন্র কমল! ত্রিবিক্রম 

গে 

॥ | 
অনস্ত , ব্লভদ্র রামভদ্র 
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| | | 
কালিদাস খবকেশ রামনিধি ( বিদ্যালঙ্কার ১) 

1719 

| | | | ণ | 
রামতদ্রে রামচন্দ্র রাধাবল্লভ রামখক্কর যাছু মুকুন্ন 

| 
| | | 

শ্যামরান সীতা রাম বাঁণেশ্বর 

| | 
জগনাথ খেলার!ম 

| | | 
বৈস্যনাথ কালীগ্রসন্ন 

] 
| | 

তারাপ্রস্ রি 

ূ | | | 
গিরিজা প্রসন্ন অন্নদাগ্রসন্ন জ্ঞানদাপ্রসন্ন কুলদাপ্রসন্ন প্রমদাপ্রসন্ন 

| | | 
জগতগ্রসন্ন শৈলজা প্রসন্ন 5 সতীপ্রসন্ন ক্ষিতিপ্রসন 

| 
7 উমা প্রসন্ন | 

শ্যামাএসন ছর্গীপ্রসন 

| ও রা 
শচীএঙনন কমল প্রসন্ন অশীতা প্রসন্ন 

প্রসন্নময়ী অর্থাৎ কাল'মাতার প্রসাদে কালী প্রসন্ন বাবুর জন্ম হওয়ায় সেই 

হইতে তাহার বংশের প্রত্যেক ব্যক্তির নামের শেষে প্প্রসন্ন* এই কথা সংযুক্ত 

রহিয়াছে। 
্ ( ক্রমশঃ) 

শ্রীপশানন চট্টোপাধ্যায় ভূতপূর্বব “প্রভা” সম্পাদক । 



ইক বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ] মানবদেহে শৈত্যের ক্রিয়।। ১৮০ 

মীনবদেছে শৈত্যের ক্রেরা। 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

শৈত্যদ্বারা স্থানীক ম্পর্শলোপ করিয়া বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্ত্রচিকিৎস! কর! 

হুইয়! থাকে । শৈত্য প্রয়োগ করিয়া অগ্ত্রচিকিৎসা করিলে অস্ত্রের ক্লেশ অনুভব 

হয় না, রক্তপাত কম হয়) প্রদাহার্িও তাদৃশ হইতে পারে না। ক্লোরফর্ম 

প্রভৃতি ব্যাপ্ত স্পর্শহারকে যে সকল ভয় আছে, ইহাতে তাহা নাই। শরীরের 

যে কোনও স্থানে কিছুক্ষণ বরফখণ্ড ধরিয়া রাখিলে এ&ঁ স্থানের স্পর্শলোপ 

হইয়া থাঁকে। বরফচূর্ণ ২ ভাগে সৈম্ধবলবণ ১ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া 

বস্ত্রমধ্যে পুট।লকরতঃ শরীরের কোন স্থানে লাগাইলে এ স্থানের ম্পর্শলোপ হয়। 

যদি এ স্থানে প্রদাহ থাকে তবে ৮১০ মিনিটকাল সময় লাগে, কিন্তু প্রদাহ 

না থাকিলে ২ মিনিটের মধ্যে ম্প্শগোপ হইয়! থাকে। ডাক্তার জেমস্ আর্ণট্ 

এই প্রকরণ সব্বপ্রথমে আবিষার করেন। এই উপাগ্ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক 

প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা বিনা ক্লেশে সম্পাদিত ভয়। স্পশলোপ হইলে আর 

অধিককাল উক্ত স্থানে শৈত্য প্রধান করা উচিত নহে। অত্যাঁধক সময় ও 

অত্যাধিক পারমাণে শৈত্য প্রয়োগ করিলে প্রযুক্ত স্থানে টিন সকলের মৃত্যু হয়, 

অর্থাৎ এর স্থান একেবারে নষ্ট হইয়। যায়। 

শীতল জলে স্নান করিণে শরীর সব্ণ ২য় । অবগাহন সময়ে দেহ পবিশ্র ও 

মন প্রফুল বোধ করিলেই আর জণে থাক! উ|চত নহে । এতদতিরিক্ত সময় 

জলে থাকিণে বিপরাত ক্রয় ধশায়। মোটামুট বুঝিতে গেণে হস্ত পদাদির 

চ্ম বুঞ্িত হুহবার পুর্ধেই জণ হইতে উগ্িয়। আদ্রবন্ত্র ত্যাগ করাই কর্তব্য । 
বিধি পূর্বক শীতল স্নানের ফল শীন্রই প্রকাশ পায়। ইহাতে শরীরের ভার বুদ্ধ, 

দেহের লাবণ্য ও বর্ণ পারস্কৃত, পেপা সকণ মুদৃঢ় এবং স্নায়বায় দৌব্বণ্য দূর হয়। 
সাত শিশু, অতি বুদ্ধ ও অত্যন্ত ছুর্বণ ব্যক্তি শাতল নান হিতকর নছে। 

তাহাদের পক্ষে শতল লে গাত্র মাজ্জন (০০14 51১০9171211 ) বিশেব উপকারী । 

অল্পক্ষণের অন্ত পরারে শৈত্য প্রয়োগ করলে প্রথমতঃ অবসাদন ক্ক্রিয়! 

প্রকাশ পান্ন; কিন্তু শৈত্য প্রয়োগ অপস্যত হইলে পুনরায় উত্তেঞ্িত হইন্জা 



১৮৪ হি কুশদহ। . [ জ্যষ্ঠ, ১৬১৭ 

শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক অপেক্ষাও ভাল হয়। ইংরাঁজীতে ইহাকে [২০৪০০ 
অবস্থা বলে। অচৈতন্য রোগীর মুখে সজোরে শীতল জলের ছাট দিলে 
উত্তেজক ক্রিয়৷ প্রকাশ করিয়! রোগীর চৈতন্ত সম্পাদন করে। সুরাপান দ্বার 

অভিভূত ব্যক্তির, অথবা! অহিফেনাদি বিষ ভোঁজীর এই প্রকারে অনেক সময়, 

চেতন সম্প।দিত হয়। নব্জাত শিশুর শ্বাসরোধ হইলে শৈত্য প্রয়োগে 

বিশেষ সুফল পাওয়া যাক়। একটা পাত্রে গরম জল ও অপরটাতে শীতল জল 

রাখিয়া! শিশুকে অন্নক্ষণের জন্য উষ্ণজলে রাঁখিবে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই 
শীতল জলে কণ পর্য্যন্ত দিমজ্জিত করিবে । এই প্রক্রিয়। পুনঃ পুনঃ করিতে 
থাকিবে। শীতল জল লাগিবা মাত্র শিশু হাপাইয়! উঠে ও শ্বাসগ্রহণ করিতে 

থাকে । শৈত্য প্রয়োগই এই চিকিৎসার উদ্দেশ্ত । কিছুক্ষণ. পরে জলের 
শৈত্য কমিয়। যায়, এই জন্ত গরম জলের আব্গ্তক হয়; নতুবা 

এ স্থলে উহার কোন উপকারিত| নাই। ভিয়েনা ও ব'লিন নগরস্থ চিকিৎসালয়ে 
ওলাউঠ৷ রোগে কেবলমাত্র বরফ খাইতে দেওয়। হয়। ইহা দ্বারা পিপাসা! 
দমন হয় এবং শীঘ্রই পুনরুব্ধেজন গ্রকাশ পায়। রস্সাছেব কৃত ভিন্ন ভিন্ন 

উপায়ে বিস্থচিক! রোগ চিকিৎসার তালিক! দৃষ্টে জান! যাঁয় শুদ্ধ বরফ বাঁ শীতল 

জল দ্বার! এ রেগের চিকিৎস করিয়! মৃত্যুর হার অনেক কম হইয়াছে। 

শরীরে অধিকক্ষণ শৈত্য প্রয়োগ করিলে সার্বাঙ্গিক অবসাদ উপস্থিত হয়; 

ইহার আর পুনরুত্তেজন হয় না। এই অবসাদন ক্রিয়। দ্বারা জীবনী শক্তি নষ্ট হয়, 

শরীরে আলম্ত বোধ হয় এবং শীঘ্রই নিদ্রাবেশ হয়। কখন কখন ইহ! ছার! 

মৃত্যু পথ্যস্ত হইয়া! থাকে । অত্যন্ত শীত প্রধান দেশে এরূপ ঘটন| বিরল নহে। 

উত্তেজন! দমন করিবার জন্ক শৈত্য প্রয়োগ করিতে হইলে অত্যবসার্ন ন৷ হয় 

তথ্ষিয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। শিশু, বুদ্ধ ও ছুর্ব্বল ব্যক্তির জীবনী শক্তি 

স্বাভাবিক ক্গীণ থাকে, এ জন্ত তাহাদের বিশেষ সাবধানে শৈত্য প্রয়োগ কর! 

উচিত। 

শ্রীস্বুবেন্্রনাথ ভট্টাচার্দা, ডাক্তার, 

গেংবরডাঙ । 



২যু বর্ষ, ৮ম সংখ্যা । ] হিমালয় ভ্রমণ । এ ১৮৫ 

স্পিরিট 

হিমালয় ভ্রমণ । (৮) 
১৯শে কা্তিক সোমবার সমস্ত দিন নিয়মিত কার্যের ভিতর দিন্ন! খষিকেশের 

আনন্দভাব সম্ভোগ করিলাঁম। রাত্রিশেষে নিদ্রাভঙ্গের পর উঠি! বসিলাম 

স্বামীজিরা তখনও নিদ্রিত আছেন । অল্পক্ষণ মধ্যে আমার প্রাণে কি এক 

ভাবের স্রোত আসিতে লাগিল । তাত্কালিক অবস্থার বিষয় যাহা “ডায়েরী”তে 

লেখাছিল তাহা অগ্রে উদ্ধাত করিতেছি, প্থন্ত খাবিঠকশ ! ধন্য হইলাম, আজ 
তত্বের প্রকাশ হইল, ব্রহ্মতত্ব লাভ হইল, অদ্বৈতবাদের'ও মীমাংসা হইল। আঁ 

নুতন দৃষ্টি লাভ হইল। পরিপূর্ণ আনন্দ ! পরিপূর্ণ আনন্দ !” 

স্পষ্ট বুঝিলাম ব্রঙ্গ প্রাপ্তির একটী অবস্থা আছে, অপরের মুখে শোন! 

জ্ঞান, আর প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অতিশগ্ন প্রভেদ । 

্রহ্মপ্রাপ্তির অবস্থা সাধকের হইলে, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অজর, অশোক, অভয়, 

অমরত্ব ভাব হয়। তাহাকে পাইলে পাইবার অবশেষ কিছুই থাকে না। অমৃত 
পাঁন করিলে জলের পিপাস! হয় না । তখন জ্ঞান এতদূর উজ্জল হইয়৷ উঠিল 

যে, তাহাতে পরিক্ষার বুঝিলাম» এ সংসারে ভয় ভাবনার বিষয় কিছুই নাই, 
যাহা হয় তাহা কেবল মোহ মাত্র । সে হ্ৃদয়ানন্দদায়িনী জ্ঞানের নিকট একটিও 

হুঃখের অভিযোগ টিকে না। তৎপধে ইহাও বুঝিলাম, স্বামী শঙ্কর-পন্থি 

পরমহংস সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক আবিলত। সত্বেও ব্রহ্ম প্রাপ্তির একটি আদর্শ 

আছে। সেট! এঁ অজর, অমর, ভাব। 

তৎপরে ব্রাহ্গধর্থ্নের অনন্ত উন্নতির বিষয় ভাবিতে লাগিলাম, অর্থাৎ খাহার। 

বলেন, পত্রক্ম কি সীম স্থল বস্ত যে, তাহা! পাইলে, তাহার প্রাপ্তির সমস্ত 

শেষ হইয়া গেল? ব্রহ্ম অনন্ত সুতরাং তাহার প্রপ্তিও অনস্তকালে হইবে ।” 

এই প্রকার একটা মত লইয়া খাহার] সন্থষ্ট তাহাদের মধ্যে যেন ব্রহ্গপ্রাপ্তির 

স্পৃষ্ট আদর্শের অভাব বোধ ,হয়। এই সময় আচার্য্য কেশবচন্দ্রের একটা 
প্রার্থনার কথ! আনার মনে আপিল। তিনি একটী প্রার্থনার যাহ! বলিয়াছিলেন, 

তাহার মধ্যে এই 'ভাব মআছে। “হে ভগবান! কেবলই কি, সাধন করিব, 

সিদ্ধির কি কোন অবস্থা নাই ? থে অনস্থাক় পাপ অসম্ভব হয়ে যাবে ।” ইত্যাদি । 
৬, 



১৮৬ কুশদহ । [ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১ 
পারার 

বরহ্মপ্রাপ্তির অবস্থা পূর্ণ ভাবাপন্ন, সাম্যাবস্থা, সংসারাসক্তির অতীত ভাব। 

অপূর্ণ, আসক্তভাব, আর পুর্ণ অনাসক্তভাব, এইথানে ইহার প্রভেদ । 
এতদিন সাধনক্ষেত্রে যে সকল তত্ব ও ভাব ইতস্ততঃ বিক্ষিগ্তভাবে ছিল, আজ 

যেন তাহা! হৃদয়ে গাঁথিয়া! গেল, এমন কত কথা কতবার আলোচন!] করিয়াও 

যাহার গুরুত্ব এমন অনুভব করি নাই। আজ সেই অচ্ছেছা, অভেগ্য, অজর, . 

অশোক, অভয় অবস্থা! অন্তরে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া, আনন্দে পরিপূর্ণ লইলাম। 
খ্যদ! সর্ষে প্রভিগ্যন্তে হৃদয়ন্থ্যেহ গ্রন্থয়ঃ | 

অথ মর্ত্যোহমৃতোভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥৮ 

(যে সময়ে সমুদায় হাদয়-গ্রস্থি ভগ্ন হপ্ন তখনই জীব অমর হয়) এই শ্রুতির সহিত 

হ্বদয়ের ভাবের সম্পূর্ণরূপে মিল হইয়া গেল। ভায়েরীতে শেষ কথ! লেখ ছিল 
প্ধন্য হলাম, খধিকেশ আপ! সার্থক হইল |» 

২*শে কার্তিক মঙ্গলবার । চলিয়া আসিবাঁর একটী স্থযোৌঁগ হইল, এবং 

মনে এই ভাঁবও আসিল যে, “উদ্দেপ্ত সিদ্ধি হইলে তথায় আর থাকিতে নাই ।” 
এদিকে স্বামীজিরাও বলিলেন, “শাপনার যাঁইবার এমন স্থযোগ হইতেছে, আপনি 

কি যাইবেন ?” আমি বলিলাম, আপনাদের সঙ্গ ছাড়িতে ইচ্ছ! হয় না; কিন্তু 

উপস্থিত আমার যাওয়াই কর্তব্য মনে হইতেছে । তখন তাহাদের চরণ বন্দন 

করিলাম, তাহারাও গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া বিদায় দিলেন । 

এই দ্বিবল একী যুবক এক! গাড়িতে খধিকেশ হইতে হরিদ্বার আসিতেছিল, 

ধঁ যুবক আমার পূর্ব পরিচিত কোন বন্ধুর ভ্রাতন্পুত্র, সুতরাং তিনি আমাকে 

তাহার গাড়িতে আসিতে অনুরোধ করিলেন, ইহাই আমার আসিবার স্থযোগ। 

প্রাতেঃ আমাদের গাড়ি ছাড়িল, বেলা ৯টার পর লকঙ্গমীনারায়ণজীর মন্দির 

পর্য্যস্ত আমিয়। আমি এ গাড়ি ও সঙ্গ ছাড়িয়া দিলাম। তখন আমার সে অবস্থায় 

আমিতে আর ইচ্ছ। হইল না। 

- নির্শল আ্োতস্বতী ঝরনায় স্গ।ন, মন্দিরে ভোজন এবং বিশ্রাম করিয়া, আপন 
ভাবে ভাবিতে ভাঁবিতে চলিয়! সন্ধ্যার সময় কংঙ্খল সেবাশ্রমে আসিলাম। 

সেবাশ্রমে রাত্রকালের ধ্যানে মনে হইল, জ্ঞানে যেমন অভেদভাবে ব্রন্মের 

সহিত একত্ব অনুভূত হয়, তেমন ভক্তিতেও ভগবানের দাস হইয়!, তাহাতে 

একান্তমুগত্যভাবেও যষেগ উপস্থিত হয়। ফলত: ভক্তির সরস সাধন ভজন, 



হয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। ] হিমালয় ভ্রমণ । ১৮৭ 

ভগবত গুণান্ুকীর্ভন ও দান্তভাবে সেবা (নরসেবা ) পরমন্রখকর অবস্থা; 
জ্ঞান ও ভক্তি একত্রে সাধন করিতে হইবে । 

২১শে কাণ্তিক বুধবার । কেবলমাত্র খুলন। হইতে স্ত্রীর একখানি পত্র 
পাইলাম । মেয়েটা আমার সংবাদ স্ত্রীকে সহস। না জানাইয়। প্ররুত অবস্থ! 

জানিবার জন্ত শিবনাথ ও জনার্দনকে পত্র লিখিয়া খষিকেশ গিয়াছিলাম তাহা 

পূর্ব্বে বলিয়াছি; স্ত্রীর আকার পত্রে বুঝিণাম তিনি তখন পর্যন্ত এ 

ংবাদ পান নাই; কিন্তু শিবনাথের কোন পত্র না পাইয়া ভাবিলাম তাইত ! 

একটী জীব ভগবানের ঘরে আসিল, নে পক্ষে আমার অবহেলা করা কি উচিত? 

কিন্ত কি করিব? আমি যে এখন ১২** শত মাইলের অধিক দূরে আছি; ইচ্ছা 
কৰিলেই ২৪ ধিনে দেশে পৌছিতে পারি না। যাহ! হউক ব্যস্ত হইলে কি 
হইবে, দ্বেখা যাক ভগবান কি করেন। এই ভাবিয়া ইতিমধ্যে ধা করিয় 
একবার ডেরাহুন দেখিয়া আনা স্থির করিয়া, আহারাস্তে ডেরাছন ধাত্র। 

করিলাম । 

হরিদ্বার ষ্টেশন হইতে বেল! টার পর টেণ ছাড়িল। অল্প দুর গিয়া পর্বত 
ভেদ করিয়া একটী ছোট শ্ড়গ্গের অন্ধকার পথে টেণ চলিয়! গেল। তারপর 
পর্বতো পরি বনাবৃত দৃশ্টের মধ্যে উত্তরাভিবুখে চলিলাম। কদাচ এক একটা 

ক্ষুদ্র গ্রাম ও রেশন দৃষ্ট হইতেছিল। 

সন্ধ্যার সময় টেণ ডেরাছুন গ্রেশনে পৌছিল,অল্প অল্প অন্ধকার অনুভূত হইল । 
্রেণযাত্রী জনৈক এ দেশীরকে জিজ্ঞাসা করিয়। জানিপাম, বাঙ্গালী বাবুরা 

করণপুর! থাকেন। করণপুরা শন হংতে ৩ নাহল দূরে; একার ভাড়! ॥* 

আনা; কিন্তু আমার নিকট ॥০ আন ন| থাকার, কি করিব তাবিতেছি, এমন 

সময় পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বলিলেন, “মহারাজ! 'আজ রাত্রে আপনি মহান্ত মহারাজের 

গুরুদরবারার থাকুন” এমন কি তিনি আনাকে গুরুদরবারায় রাধিকা এক 

ব্যক্তিকে কি বলিয়৷ গেলেন। ,এই ঘটন! দেখিয়! আমি অবাক হুইলাম। তারপর 

আর এক ব্যক্তি আপিয়া আমাকে একটা ঘরের ভিতরে লইয়! গেল। ঘরটা 
ছোট কিন্ত পরিস্কার 'পরিচ্ছন্ন। ঘর জোড়া সতরঞ্চ ও একখানি পুরু গালিছা 

পাতা ছিল |! তদুপরে আর একথান! কম্বল পাতিয় দিয়! আমার আমন এবং 

শয়নের ব্যবস্থা করিয়া, ক্ষণ পরে কিছু খাদ্ত (পুরী তরকারী ইত্যাদি) ও জল 

সি নত সপ শা সপ আপ পাপী পারিস আরেক 
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আনি! দিপ। সে ঘরে আর একটা সাধু ছিলেন, তার বয়স বেশী নহে। যাহা 

হউক ঠাহার সঙ্গে বেশী কিছু কথা হইপ না। আমি আহার করিয়া একটু পরে 
শমন করিম এবং সুনিদ্র। হুইল। এখানে বেশ শাত বোধ হইতে লাগিল। 

২২শে কার্তিক বৃহম্পতিবার। প্রাতে করণপুরা চণিয়! গেপাম। প্রথমে 

আমার দেশ আতম্মীমের সন্ধান লইলাম, তাহার লহিত দেখ! হইল না, তিনি 

বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন । তাহার বান। দেখিয়া, তৎপরে ব্রাঙ্গবন্ধু ঈশ।নচন্দ্ 

দেবের বাড়া গেলাম। তাহার সঙ্গে আলাপ হইপ তিনি অঠি সাধু প্রকৃতির 

সবশয় ব্যাপ্ত । [তান আমকে বপিলেন, “আপানি এত দূরে থাকিলে চলিবে ন! 

এখানে আমন ।” 

'আমি গুরুদরবারাপ্ চপিয়া আগিলাম। নান আহার করিয়া উপরের গৃহে 

গিক্ক। মহান্ত মহারাজের সহিত পাক্ষাৎ করিয়। বপিপাম, আপনার এখানে আমি 

সচ্ছন্দে ছিলাম, কিন্তু আমি বাঙালী, করণপুরাতে বাঙালী বন্ধগণ আছেন, 

আন বে করেকদিন কি, তথাগ থাক এইপ্ধপ তাহার! হচ্ছ। কারয়াছেন। 

তাই আমি যাইঠছি। মহ্ান্তজীর বন্নন ৩৫ পঁয়ত্রিশের বেশী বোধ হইল না, অতি 

স্থন্দর রাপ্ধঞুমার তুল্য, মথচ শাস্ত মুর্তি । ইহার! চিরকুমার গাকেন, স্তরাং 
বিষক়-বিরাগী, কিন্ত ইহাদের রালার গার সম্পর্দ এখর্ধা, তথাপি তাহাতে কোন 
বিপাদিতার চিহ শক্ষিত হুহল ন।। পৰকার থাক ভাবের পরিচ্ছদ পরিধান 

করিয়া উত্তমাননে বাশ আছেন, আমার কথ! শুনিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, 

(হিপ্দিভাধাম্প) «আপনি আর কতপুর্ষে বাহবেশ ?” আমি বণিলান প্রভুজীর ইচ্ছ! 

হইলে আন "মমুঙপব-গুরুবববার। দশন করিরা, লাহোর হইয়া ফিরিব ইচ্ছা 

আছে। এই বলিমা আম মহান্ত মহারাঞকে নমস্কার কপির। চলিরা আপিলাম। 

আপনার কম্থলাসন লইয়। বাহ হইব, এমত পনর আমার পশ্চাতে এক ব্যক্তি 

আলিয়।, একটা কাগজের মোড়ক আমার হাতে [দয় খ(খলেন, “মহাস্ত মহারাজ 

আপনার জন্য ইহ। দিঙগাছেন।” আমি গ্রহণ কনিয়া, পরে খুলিয়। দেখিলাম 

তাহাতে ২২ টাকা রাহয়াছে। 

বেলা ৪টার মধ্যে করণপুর! চলিয়া আধলাম। আমার দেশস্থ শ্রদ্ধেয় 

আত্মীস্লের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আম তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে একান্ত 

ইচ্ছুক ছিলাম। তিনিও সহস1 আমাকে পাইয়া বড়ই খুনী হইলেন, এবং নিজের 



২য় ঘ্্য, ৮ম সংখ্য। | ] হিমালয় ভ্রমণ। ১৮৯ 
সি সস তপসা পোসপসপন 

জীবনী সন্বপ্ধে আমাকে অনেক গোপনীয় বার্তা যেভাবে জানাইলেন, ছুঃখের বিষয় 

তাহাতে আমার চিন্ত প্রনন্ন হইল না। পরদিন তিনি তাহার জনৈক সন্ত্াস্ত 

মুনলমান বন্ধুর সহিত হস্তী পৃষ্ঠে আমাকে লইয়া বেড়াইলেন, এবং এক মধ্যাহে 

ভোজন করাইলেন। অধিকন্ত তিনি লাহোর যাত্রা! কাপীন, সপ্রেমে অনুরোধ 

করিলেন যেন, লাহোর গিঈ। মামি তাহারই বাসায় যাই । সে জলন্ত তিনি তাহার 

ল।হোরের ঠিকানা, আমাকে বলিয়া গেলেন। আমি এখানে ঈশান বাবুর বাড়ী 

অতিথ হুইয়! রহলান। 

অতঃপর ২৩শে, ২৪শে ও ২+শের একবেল! ডের।ছুন রহিলান। শুনিলাম 

ডেরাছনের প্রকৃত নাম »দ্রোণ। শ্রম,” অর্থাৎ দ্রোণক। ডেরা | মুস্রী পর্বতের 

৭ মাইল শিয়ে গাঞপুর!) রাঙ্পুরা হইতে সমতল গ্বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ৭ মাইল 

ডেরাহন। এমন খিস্থৃত সমতল ভুমি দেখিয়া ইহাকে সহজেই দ্রোণ-ভূমি বলিয় 

বিশ্বাস হয়। এই স্থান বিশেষ স্বাস্যকর। বিশেষতঃ এখানকার বায়ু অতিশয় 

বিশুদ্ধ। এখন এখানে গবর্ণমেণ্টের একটি প্রধান সেনানিবাস । আমি একদিন 

গ্রাতঃক।লে মাঠে বেড়াইতে বাহির জইক় আমার এমন মনের অবস্থা হইয়াছিল 

ষে অনন্তমন| হুইয়| মুন্থরা পাহাড়ের দিকে চলিয়া যাইতে ছিলাম, সে মধুময় 

বাঘুর আকর্ষণ আর ছড়িতে পা না, এমন সময় গনৈক ব্যক্তির কথায় বুঝিলাম 

যে, এ সময় ল্যাণ্ডোরাতে (মুস্ুরী পাহাড়ের একটী স্থানের নাম ল্যাণ্ডোর! ) 

অত্যন্ত গাঠ। এত অন্ন থাতবন্ত লইয়। তথা আমার যাওরা উচিত নহে । 

হীশ[ন বাবুর বাড়া পারিবারিক উপামনা হহপ। তাহার ছোট ছেলেমেয়ের! 

আমার নিকট গন্ন শুনিয়। শুনিয়া আমার বাধ্য হইরা পড়িল । আমি বেড়াইয়। 

আমিণে একটা ছোট ছেপে নগিত "যা! সাধু আগিক়াছেন।” প্রাচীন, 

ব্রাঙ্মবন্ধু হরিনাথ দাস মহাশয় অতি শ্রেয় মহৎ ব্যক্তি । তাহার বাসায় এক 

ধিবস রাত্রিতে তিনি এবং তাহার ই পুত্রের সহিত ণিলিয়! ব্রহ্ম পান! এবং 

আহারাদি করিলাম । 

২৫শে-_রবিবার প্রাতে ঈশানবাবুর বাড়ী সামাঞ্জিক উপালনা হুইল, 

তাহাতে বন্ধুবর সুরেন্্বাবু ও মুকুন্দবাবু উপস্থিত ছিলেন। আমি উপাসনার 
কার্য করি। উপদেশের ভাব এইরূপ ছিল-ত্রক্গমাজেও কতকগুলি “কুমার 

সন্তাসীর+ প্রয়োজন আছে, তাহার! সর্বতোভাবে দেশীয় ভাবে জ্ঞানবিজ্ঞান- 
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সহ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাহারা এই জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন। আর 

কতকগুলি আদর্শ গৃহস্থ হুইবেন, তীহারা সংসারধর্মা করিক্সা অনাসক্ 
হইবেন, তবে আবার ব্রাঙ্গদমাজের শক্তি জাগিবে।” 

আহারার্দি করিয়! &্েশনে আদিপাম, আমি যখন টিকিট করিতেছি তখন ' 

স্রেন্দ্রবাবু একটু বুঝিতে চেষ্টা করিলেন যে আমার নিকট পাথের আছে 

কিনা, আমি বলিলাম আমার টিকিটের দম আছে। ২--৪৫ মিনিটে টেণ 

ছাড়িল। সন্ধ্যার সমস্প কংঙ্ঘখল সেবাশ্রমে আমিলান । (ক্রমশঃ ) 

সমালোচনা । 

রেণুকণা--শ্রীনিম্তারিণী দেবী প্রণীত। মূল্য আট আন। ভেলুপুর 
বেণারস সিটি গ্রন্থকত্তীর নিকট প্রান্তব্য। কুস্তলীন প্রেসে ছাঁপ। হুইয়াছে। 

একটি পারিবারিক ঘটনামূলক গল্প ও কয়েকটি শোকগাথ! লইয়! এই পুস্তক 
থানি রচিত হইয়াছে । : গল্পটি সংক্ষেপে এই-স্থৃছায়! একদিন ত্বপ্পে দেখিলেন 

যে, তাহাকে কে যেন প্নান। ব্ণের মণিমাণিক্য বিভূষিত একখানি বিপণির 
ভিতর লইয়! গিয়াছে ।” সেখানে অনেক সুন্দর 'পুত্তলিক।' ছিল) দর্শকগণ 

যথাক্রমে এক একটি করিয়। পাইলেন এবং সর্বশেষ পুত্তলিকাটি স্ছায়ার 

প্রাপ্য হইল। কিন্তু অপর একটি বালিকা সেই স্থন্দর পুত্তলিকাঁটি হাত 

পাতিয়৷ চাছিল) স্ুছায়! কোনমতেই ইহু। বালিকাটিকে দিতে পারিল ন|। 

একান্তভাবে চাহিয়! চাহিয়া না পাইয়া বাঁণিকা খুব কাদিতে লাগিল। 
সায়! বিষম সঙ্কটে পড়িল_-এমন সময় সুছায়ার মাতা আিয়! “আচ্ছ! 

আমাকে দাও, তোমাদের কেহই লইবে না” বলিয়া, সায়ার নিকট হইতে 

যেমন লইতে যাইবেন অমনি "ন্বর্ণপুত্রণিটি খণ্ড খণ্ড হইয়! ভাডিয়! গেল।” 
ইহার কিছুদিন পরে স্ৃছায়ার শিশু কন্তাটির মৃত্যু হইল। ডাক্তারের! কোন 
মতেই বাঁচাইতে পারিল ন|। 

পুস্তক থানি পাঠ করিয়! তেমন তৃপ্তি পাইলাম না। লেখিকা চাতুর্যের 

সহিত গল্পটি পিখিতে পারেন নাই এবং চরিত্রগুণিও ভাণরূপে' পরিস্ফুট হয় 
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নাই। কেবল অন্বার স্বার্থত্যাগ ও স্থৃছায়ার মাতৃন্নেহ বেশ ফুটিয়! উঠিয়াছে। 

সুছায়ার এই কথাগুলি পাঠ করিলে যথার্থই মনে দুঃখ হয়-_«ওগে। কাকা বাবু! 
আমার কণ। কেন এমন হয়েছে? আমি তাকে চাই আর কিছু নয়।” লেখিকার 

ভাষা ভাল। 

কবিতাগুপি পাঠ করিলেই বুঝ! যায় যে হৃদয়ের ছুংখের সহিত এইগুলি লেখা 

হইয়াছে । অতএব ইহার উপর সমালোচনা চলে না। “জাহৃবী তীরে” কবিতাটি 

চলনসই,। পুস্তকখাঁনির ছাপ ও কাগজ ভাল। বঃ 

স্থানীয় সংবাদ । 
পরীক্ষার ফল--আমর! গত বারে ম্যাটি কুলেসান্ পরীক্ষোত্রীর্ণ আর একটা 

ছাত্রের নামোল্লেখ করিতে ভুলিয়াছিলাম, সেটী খাটুরা! এবং কলিকাত! কাটাপুকুর 
নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজরাজ দত্তের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ মাখমলাল দত্ত, ওরিএণ্টেল- 
সেমিনারী হইতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তছ্িন্ন হয়দারপুর এবং 

কলিকাতা রাজবল্লতপাড়! নিবাপী পরলোকগত হূর্গাচরণ দের পুত্র শ্রীমান্ 

নিতাইহরি দে, পাটনা কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বিগত বি, এ, 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। | 

বিচারে দণ্ড ।--বিগত ৬ই মে বারাঁপাতের অনারারী ম্যাজিষ্রেট শধুক্ত 

কুঞ্জবিহারী বস্থুর এজলাসে একটী মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি হইয়াছে। 

মোকদ্দমার বিষয় এইরূপ ছিপ,_বিগত চৈত্র মাসে গেপুর ওলাবিবিতলার 

মেলার সময় স্থানীয় জমিদার গিরিজাপ্রপন্ন বাবুর কর্মচারী শ্রীুক্ত কেশবচন্দ্র মৈত্র 
হস্তী পৃষ্ঠে মেলাস্থানে উপস্থিত হইয়া! গৈপুরের শ্রধুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যে 

লোক মেলায় তোল! তুলিতেছিল, তাহাকে তাড়াইয়! দেন এবং চারুবাবুর প্রতি 

অপমান হচক শব্দ প্রয়োগ করেন, এই মন্মে বারাসাতের ফৌজদারী আদালতে 

ন|লিশ হয়। কুপ্রবাবুর বিচারে কেশব বাবুর ১২ একটাক! অর্থ দ'গ হইয়াছে। 

প্রজাগণের মধ্যে বিবাদ বাধিলে পূর্ব্বে গিরিজা প্রসন্ন বাবু নিজে কষ্ট স্বীকার 
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করিয়৷ বিবাদ মিটাইর়া৷ দিতেন, এক্ষণে তাহার কর্মচারীর কার্ষয এমত হইতে 

লিল কেন? 

রাস্তার হূর্গতি-_খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের উত্তর দ্বিক দিয়া যে কাচা রাস্তা 

গৈপুর, ইছাপুর গিয়াছে, এখন প্র রাস্তায় বহুলোকের ষ্টেশনে যাতায়াত করিতে 

হয়) কিন্ত এ পর্যন্ত উহাতে কিঞিঃং খাবরা দিবার নিউনিসিপালিটীর কি 
সুবিধা হইল না? এই বর্ষার কাদার, তাড়াতাড়ি টে ধরিতে এবং রাত্রিকালে 
জুতা! খুলিয়। ভদ্রলোৌকদিগের যাতায়াত ঘে কি ছুর্গতি জনক তাহা সহজেই 

অনুমেয় । এ সথ্বদ্ধে আমারা পুরে ও বলিয়াছি এখনও মিউনিনিপাল চেয়ারম্যান 

ও কমিননার মহোদয়গণের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

থাটুর। বালিকাবিগ্ভ'লয়-_-বিগত ২২শে টজ্য্ঠ খাঁটুর! দন্তবাঁটীতে “তানুলী 
সমাজের” এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশ্চন্দ্র পাল, বাপিকাঘিগের লেখাপড়। 

শিক্ষার প্রয়োজনীত। সম্বন্ধে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন; তাহাতে প্রায় সর্বসন্্মতি 
ক্রমে স্থির হয় যে, শীঘ্রই একটা বালিকাবিগ্য।লয় প্রতিঠ।র চেছা করা আবশ্তক । 

আমর! শুনিয়। সুখী হইলাম যে, গ্রামের করেকটা খ্যাতনাম! উপবুক্ত ব্যস্ডি 

ইহার কার্ধ্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শীঘ্র একটা বাণিক্াবিষ্ভালয় আপততঃ 

খাঁটুরা দত্তবাটীতে খোলা হইবে, এবং ইঠাঁর কাধ্যক্ষেত্র যাাতে ভবিষ্যতে 

প্রনারিত হয় তজ্জন্ক চেষ্টা করা হইবে । 

উপাধিলাভ-_সময়ের ফল ভাল হউক বা মন্দ হউক,তাহার স্বাদগ্রহণ করিতে 

হয়, ন! করিলে মনে একটা আক্ষেপ থাকে । এবার নদীন সমাটের জন্মর্দিন 

উপলক্ষে গোবরভাঙ্গার জমীদার বাবু গিরিজা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় “রায় বাহাছুর” 

উপাধি পাইয়াছেন। গরিরিগাপ্রসন্ন বাবুর যে সম্মান কুশদহবাঁণীর নিকট 

আছে, ইহাতে তাহার যে কিছু আধিক্য হইবে তাহা বোধ হয় না। তথাপি 

তিনি যে, রাঁজসন্মান লাভ করিলেন, ইহ কুখদহবাসীর পক্ষে কর্ণ-মৃখ-কর 

হইল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 
ররর ররর রি রি ডি পাপ বাপ্পা» বা এ 
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০০০ আত খাসি 

গাটুরা, গোবরভাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয় 

সন্মলিত, ধণ্ম, সমাজ ও 
বিবিধ বিষয়ক 

মাসিক পত্র ও সমালোচন । 

দাস যোগীন্দ্রনাথ কু সম্পাদিত। 

কুশদহ-কাধ্যালয় 

২৮১ স্থুকিয়৷ স্রীট, কলিকাতা । 
বিপাশা শিপািত লি পিল 

বাধিক.টাদা অগ্রিম ১৯ মাত্র। এই লংখ্যার নগদ মূল) -/১ পয়সা 



দেলখোনমন। 

যিনি এ পর্য্যস্ত কখনও এসেন্ন দেলখোস ব্যবস্থার 

করেন নাই তাহাকে আমর। কেবল মাত্র বলয়! 

বুঝাইতে পারি না, দেলখোসের স্ুবাসে কি প্রকৃত্তির, 

কত মধুর, তৃন্তিকর ও কিরূপ দীর্ঘকালস্থাক্সী, 

_ আপনি একশ্িশি দেলখোস ব্যবহার করিলেই বুঝিতে 

পারিবেন। 
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এইচ বন্থ, পারফিউমার, 
দেলখোস হাউস, 

বৌবাঞ্জার কশিকাতা। দু টু ' 



২য় বর্ষ |] আঁষাঢ়, ১৩১৭ । [ ৯ম সংখ্যা । 

ভক্ত-পুজা । 

মান্ছষ যে কেবল ভগবানকে ডাকে তাহ! নহে, ভগবানও মান্যকে নিক়্ত 

ডাঁকিতেছেন। 

“যে তোমারে ডাকেন! হে, তারে তুমি ডাকো ডাকে, 

তোমা হতে দূরে যে যায় তারে তুমি রাখো! রাখো ॥” 

যিনি ভগবানের ডাক শুনিয়৷ চিরদিনের জন্য তাহার চরণাশ্রস্র করিয়াছেন,-_- 

তাঁহার আদিষ্ট কাধ্যে দেহ, মন, আম্মা সমার্পণ করিয়াছেন তাহার চরণে আমি 

শত সহত্্ প্রণাম করি। 

কথিত আছে,_-একদ| নাঁরদ্খষি ভগবান্-সন্নিধানে উপনীত হইয়া দেখিলেন 
তিনি উপাসনা করিতেছেন। নারদ বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, 

এতদিন জানিতাম বিশ্বগত ভগবানের উপাসনা! করেন, ভগবান কেবল তাহা 

গ্রহণ করেন । কিন্তু আজ দেখিতেছি তিনিও অন্তের উপাসনা করিতেছেন, 

তৰে কি তাহ! হইতেও শ্রেষ্ঠ কেহ আছেন? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন 

নারদের ভগবত সন্দর্শন হইল তখন তিনি নিব্ধেন করিলেন প্রভু! আজ বড় 

আশ্চধ্য হইলাম, এতদিন জানিতাম সমস্ত ভক্তগণই আপনার পুঞা-উপাসন! 

করেন, আপনি কেবলমাত্র তাহা গ্রহণ করেন, কিন্তু আজ দেখিতেছি আপনারও 

উপান্ত আছেন। আপনি বে কাহার উপাসনা! করেন তাহা বুঝিলাম না। 

ভগবান্ ঈষদ্ধাস্তে নারদবাক্যের উত্তর করিলেন নারদ! আমিও বড় আশ্চর্য 

হইলাম যে, তুমি এত দিনেও এ বিষয় জানিতে পার নাই। আমি. তো 

চিরদিনই উপ্রাসনা' করি। কথার সুযোগ পাইস্া নারদ বলিলেন ঠাকুর 1 

আপনি কাহার উপাসনা করেন ? শ্রীভগবান্ প্রীতিবিস্কারিত নেত্রে নারদের দিকে 



১৯৪  ককুশদহ। [ আয়াঢ়, ১৩১৭ 

অবলোকন করিয়া বলিলেন নারদ! এই দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহ! হইলে 

সকলই জানিতে পারিবে । নারদ চাহিয়া দেখিলেন অসংখ্য যোগী, খষি, ভক্ত) 

তাগার মধ্যে নিজেকেও দেখিতে পাইলেন। অতঃপর নারদ ভক্তিবিগলিত 

চিত্তে ভগবানের চরণ বন্দন! করিতে করিতে ভগবহুক্তি শুনিলেন-_. 

| “যে মে ভক্তজনাঃ নারদ ন মে ভক্তশ্চিতে জনাঃ । 
মদ্তক্তানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততম৷ মতা2 &” 

হে নারদ! যাহার আমার ভক্ত বলে তাহারা আমার ভক্ত নহে, 

আমার ভক্তদের যাহার! ভক্ত, তাহারাই ভক্তশ্রেন্ঠ বলিয়া! জানিবে। 

ইহ! শুনিয়া নারদ আনন্দে গদ গদ হইয়! দ্রই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে 

করিতে ভগব্দ্্গুণান্কীর্তনে মগ্র হইলেন। ভক্তসঙ্গে ভগবানও গাইলেন 
“নাহং বসামি বৈকুগে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ 

মদ্তক্ত1 যত্র গাযস্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ 1” 

দাঁস-- 

অঞ্জলি । 
আমি যে চাহি--হে জীবন-স্বামী, 

তোমারে ধরিয়া থাকিতে, 

আমি যে চাহি-__সারা নিশি দিন 

তোমারে হৃদয়ে রাখিতে ১ 

তুমি যে সদা নিমেষের তরে 

দেখা দিয়ে যাও চলিয়া,__ 

কত বে খু'জি, নাহি পাই দেখা 

আধারে মরিগে। কীদিয়া। 

শুন্য হৃদয় হের যদি মোর | 

--ভরে দাও প্রেম-সুধাতে, 

নিম্মল কর মলিন মরম 

তোমার পুণ্য-আভাতে। 



২ক়্ বর্ষ, ৯ম সংখ্য| | ] শান্ত সঙ্কলন। ১৯৫ 

কল্যাণ-গীতি হউক ধ্বনিত 

হৃদয়-তন্ত্রী মথিয়া 

পাঁপের স্থৃতি দূরে যাক্ চলে 

তৰ পূত-নাম শুনিয়া। 
মঙজলময় নাম-নুধা পানে 

উঠুক চিন্ত ভরিয়! ১ 

ভকতি-হীনে দাও নব-প্রাণ 

কপা-বারি তব সিঞিয়। | 

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্তী । 

শান্তর সঙ্কলন। 

৫০।  উদ্ধপূর্ণমধংপুর্ণং মধাপুর্ণং যদাত্মকম্। 
সর্ববপুর্ণৎ স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্ ॥ 

ব্রঙ্গাগুপুরাণ ১।২৫।২৬ 

অদৃশ্ত বস্তর চিন্তা হইতে পারে না, দৃশ্ত বস্তও বিনষ্ট হয়। অতএব 

যোগিগণ সেই বর্ণহীন পরব্রঙ্গকে কিরূপে ধ্যান করেন? সেই চিংস্বরূপ 
পরমেশ্বর উদ্দেে পরিপূর্ণণ অধোতে পরিপূর্ণ মধ্যে পরিপূর্ণ সকলই 

পুর্ণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, ঈশ্বরে চিত্ত সমাধানের ইহাই লক্ষণ 
জানিবে। * 

৫১। পিবন্তি যে ভগবত আত্মুনঃ সতাং কথামৃতং অবণপুটেযু সম্ভতস্। 

পুতি তে বিষয়বিদুষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরহান্তিকম ॥ 

শ্রীমন্ভাগবতম্ ২।২।৩৭ 
বাহার! ভক্তগণের সঙ্গে বসিয়া পরমাত্মার কথামূত শবণপুটে পান করেন, 

তাহারা আপনার্দের বিষয়কলুষিত চিত্তকে পবিত্র করেন এবং তাহার চরণারবিন্দ 

লাত করেন। 



১৯৬ কুশঘহ। | [ আধাঢ়, ১৩১৭ 

৫২1 অতএব শনৈশ্চিত্তং স প্রসক্তমসতাং পথি। 

ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্য। চ নয়েৎ বশম্॥ ভাঃ ৩।২৭।৫ 
অতএব গাঢ়ভক্তিযোগে ও বৈরাগ/সহকারে অসতপথাবলম্বী সংসারাসক্ত- 

চিত্তকে অল্পে অল্পে বশীভূত করিবেক। 

৫৩। যন্ত যদৈববিহিতং স তেন স্তুখছুঃখয়োঃ | 

আত্মানং তোবয়ন্ দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছতি ॥ ভা ৪1৮৩৩ 

হীশ্বর যাহাকে যাহ। দান করিয়াছেন তন্বার| স্ুখছুঃখের মধ্যে আপনাকে 

সন্ত রাখিলে মনুষ্য মুক্তি লাভ করে। 

৫৪। যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চন। সর্ব্বে'ণৈস্তত্র সমাসতে স্তুরাঃ। 

হরাঁবভক্তহ্য কুতে। মহদ্গুণে। মনে।রথেনাসতি ধাঁবতো। বহিঃ ॥ 

ভা: ৫১৮১২ 

যাহার ভগবানেতে অকিঞ্চন ভক্তি আছে, সমুদায় দেবগুণ আপিয়া তাহাতে 

অধিবাস করে। হরিতে অভক্ত ব্যক্তির মহদৃগুণের সম্ভাবনা কোথায়, কেন না৷ 

মনোরথযোগে সে বাহিরে বাহিরে অসদ্িষয়ে ধাবনান । 

৫৫। তৈস্তান্ধানি পুজন্তে তপোদীনব্রতাঁদিভিঃ | 

নাধশ্মজং তদ্ধদয়ং তদপীশাদ্ধিংসেবয়া ॥ ভাঃ ৬২১৭ 

সাধকগণ তপ, দান ও ব্রতাদি ছার! দূষিত কার্য্যকে পবিত্র করেন, কিন্ত 

কলুষিত হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারেন ন1, তাহ! কেবল ঈশ্বরের পদ-সেবাতেই 
পবিত্র হইয়! থাকে। 

৫৬। যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিভ্তমিমং পরম্্। 

হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথ তীস্ত্যত্তুমুতৎ্সহে | ভাঃ ৯৪1৬৫ 

যাহার! স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, আত্মীয়, প্রাণ, বিভ্ত, ইহলোক, পরলোক, পরিত্যাগ 

করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, আমি কিরূপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ 

করিতে পারি ? 

৫৭। ময়ি নির্বদ্বহৃদয়াঃ সাঁধবঃ সমদর্শনাঃ | 

বশে কুর্ববস্তি মাং ভক্ত্য। সওস্ত্রিয়ঃ সপতিং যথা । ভাঃ ৯৪৬৬ 
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যে সকল সমদ্শী সাধু আমাতে নিবদ্ধহৃদয়, তাহার! সতী স্ত্রী যেমন 
সৎপতিকে বশীভূত করে, তেমনি আমায় ভক্তি দ্বার! বশীভূত করে। 

৫৮। সাধবে। হুদয়ং মহ্যং সাধুনাং হদয়ন্ত্রত্তুম্। 

মদন্যন্ডে ন জানন্তি নাহং তেভ্যে। মনাগপি । ভাঁঃ ৯৪৬৮ 
সাধুগণ আনার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়, আমাব্যতীত তাহার! আর 

কাহাকেও জানে না, আমিও তাহার্দিগের ব্যতীত কিছু জানি না। 

(ক্রমশঃ ) 

পুর্থজন্ম আছে কি না? 
কুশদহ*র জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় পপুনর্জন্ম সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস” শীর্ষক প্রবদ্ধের 

শেষে পুর্বজন্ম আছে.কি না? এই সম্বন্ধে বারাস্তরে আলোচ্য” যে প্রতিজ্ঞা 

ছিল, এ প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য বিবয় । 

এঁ প্রবন্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছে ঘষে বর্তমান জন্মের পর এই পৃথিবীতে আর 

এইরূপ স্থুলদেহে জন্ম না হুইয়া শুক্দমু দেহে আত্মার উন্নতি হইতে 

পারে। তাহাতে স্বতঃই একথা বলা হইয়াছে যে, এই জগতে এইরূপ স্থুলদেহে 

পূর্বজন্মও ছিল না। কেননা, এজন্মের পর যদি আর জন্ম না হয়, তবে 

পুর্বে আরও জন্ম ছিল তাহা বলা চলে না। তাহা হইলে বর্তমান 

জন্মই. যে পর জন্ম নহে তাহা কে বপিল? এই জগতে একাধিকবার জন্ম 
স্বীকৃত হইলে ততোধিকবার জন্ম হয় নচেৎ হয় না। স্থতরাং পুনর্জন্ম 

অন্বীকারের সহিত পুর্বজন্ম অন্বীকৃত হইয়াছে তাহ! বল! বাহুল্য মাত্র। তাহা 

হইলে এই বর্তমান জন্মের পুর্বে মানবাস্মার বা মানবজন্মের কীদৃশ অবস্থ। ছিল 

এই প্রশ্ন শ্বভাবতঃ উপস্থিত হইতে পারে। এবং তাহার সঙ্গে এ প্রশ্নও 

আসিতে পারে যে, যদি পুর্বজন্ম না থাকে, তবে মানুষের একই জন্মে এত 

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হয় কেন? তাহার উত্তরে প্রথম কথা এই যে,-_ 

আমর! নানবমগুলী ছাড়িয়া! যদি উদ্দিদরাজ্যে বুক্ষলতার বিষয় পর্যবেক্ষণ 

করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইৰ একটা গাছে যত পাত। কিম্বা ফল পুষ্প হয়, 
তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকটা একরকমের নহে। একটার সঙ্গে অপরটার 
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কিছু না কিছু প্রভেদ আছে। এ ভেদ হয় কেন? বুক্ষলতা কি পাপপুণ্য 

কর্্মফলের অধীন যে, কোনোটা পুণ্যফলে স্থপুষ্ট, সুপক্ক আর কোনোটা পাপের 

ফলে কাণ। কুঁজ অকালপক হইল? অবশ্তঠ একথা কেহই বলিবেন না যে, 

তাহার! প্র নিয়মাধীনে হয়। সুতরাং এই কথাই সত্য যে, বৈজিক দোষগুণে 

মৃত্তিকার রস, জল, বায়ু, তাপ, তেজ আকর্ষণের তারতম্যে প্রব্ূপ হয়। 

তবে মানবদেহ উৎপত্তি সম্বদ্ধেও যখন এঁ প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম বিদ্যমান 

দেখ! যায়, তখন তাহাও এরূপ বিচিত্র হইবে না কেন? 

পাঁঞ্চভৌতিক উপাদানেই দেহের গঠন হয় একথ! সত্য হইলেও কতকট। 

জল, মাটী, তাপ, তেজ, বাধু মানবী-গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া দেহ হয় ন!। 
ভুক্ত বস্তর ভিতর দিয়া পাঁঞ্চভৌতিক উপদানে, শুক্র শোণিত যোগেই 

দেহের 'উৎপত্তি হয়। শুক্র শোণিতের ক্রিয়াপ্রণালী এক হইয়াও অসংখ্য 

মানব প্রবাহে প্রবাহিত, অথচ প্রত্যেকটী ভিন্ন, এজন্/ একায্মজ, এক ক্ষেত্র 
পাঁচ ভ্রাত। পাঁচ প্রকারের হয়। তাহার আরও এক কারণ, জন্মকালের অবস্থা, 

সময়, এবং সৌরজগতের গতি পার্থক্যে প্রত্যেকের দেহ, মন ভিন্ন হইয়া যায়। 

ধাহারা এ সকলের স্থস্ম অনুসন্ধিৎন্থ নন, তাহার! বিনা চিন্তায় বিনা বিচারে 

গতানুগতিক ভাবে প্রচলিত সংস্কারে বিশ্বাস করিয়াই চলিবেন তাহাতে 

আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? 

অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে মানুষ নিজেই নিজের কর্মফল ভোগ 

করে, একথা আংশিক সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। কেন ন৷, কাধ্যক্ষেত্রে 

দৃষ্টিপাত করিলে দেগ৷ যায় যে, মানুষ কেবল নিঞ্জের জন্ত নিজে নহে। প্রত্যেকেই 

বহর ফলম্বরূপ | প্রত্যেকটা বহর সঙ্গে ভালমন্দ স্থুখহ্ঃখে জড়িত । একে যেমন 

অপরের সদ্বিষয় লাভে উপকৃত,» তেমন পাপ অপরাধের জন্তও প্রপীড়িত। 

দেহ, মন, প্রকৃতি ইহার কিছুই আকন্মিক নছে, সকলই বংশ পরম্পরাগত 

ধারাবাহিক। স্থতরাং যে যেমন ক্ষেত্র হইতে এই স্থুল দেহ এবং মন প্রাপ্ত হয়, 

সে তেমনই হয়। কেবল তাহা নহে সমাজ, সঙ্গ, শিক্ষা প্রভৃতি বহুবিধ কারণে 

একটাকে আর একটা হইতে পৃথক করিয়া ফেলে। স্থষ্টি শক্তিও অনস্ত-মুখী, 

বিচিত্রতাই তাহার কাধ্য এবং সৌন্দধ্য । তজ্জন্যও একটী অপরটার মত হয় 

না! । 
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এখানে অনেকের মনে এক গভীর সন্দেহ উঠিতে পারে তাহা এই যে, 
তবে কি সকলই স্বভাবের খেলা, এখানে পাপ পুণোর কোন '্রভেদ নাই ? 
উদ্তি রাজ্য ও মানবরাজ্যে একই নিন্নম? 

এ প্রশ্নের উত্তর প্রবদ্ধের থাস্থানে দেওয়া হইবে। এখন প্রথম প্রশ্নের 

উত্তরে পুর্বজন্ম ব1 পুর্ব কর্মফল ব্যতীত বর্তমান জন্মে যে সকল কারণে একটার 

সঙ্গে অপরটার প্রভেদ ঘটে তাহা বোধহয় প্রতিপন্ন হইয়াছে । অতঃপর 

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, পুর্ব্ব জন্ম না থাকিলে বর্তমান জন্মের পুর্বে আত্ম! 
এবং দেহের কি অবস্থা ছিল তাহা .অগ্রে আলোচা । 

পুরাতত্ববি্ পপ্তিতগণের গব্ষণা পুর্ণ অনুসন্ধানে একথ! স্বীকৃত হইয়াছে যে, 
বহু পরিবর্তনের ভিতর দিয়া এই মানবদেহ বর্তমান অবস্থায় আসিয়াছে। 

আদিমাবস্থার কোন কেন জন্তর অস্তিত্ব এখন পৃথিবীতে নাই। বর্তমানে 

এমন অনেক জীব আছে যাহার। পুর্বে ছিল না। আর ক্রমোননতির বিষয় 

পর্যালোচনা করিলে একেবারে বিম্ময়ে অবাক হইতে হয়। এক আকার হইতে 

ক্রমে অন্ত আকারে যাহার পরিণত হইয়াছে, তাহাদের ছোট বড় ভেদ এবং 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন বিষয়ও অতি আশ্চর্যজনক । কুস্তীর হইতে হস্তীর 

পরিণাম কে সহসা ভাবিতে পারে? আর অনেকের মধ্যে অত্যন্ত সৌপাদৃশ্ঠ 
আছে। বিড়াল এবং বাঘের সাদৃশ্ঠ প্রায় সকলেই দ্েখিয়াছেন। অতএব 

আমর! চারিদিকে থে অসংখ্য জীবজন্তু কীট পতঙ্গ সকল দেখিতেছি, তাহার! 

অকারণ সস্তৃত নহে । তাহারাও মানবদেহের অংশ বিশেষ। 

এই যে সীবপ্রবাহ যাহ! দেখিয়া এদেশের সাধকগণ বলিলেন, চুরাশী লক্ষ 

যোনি ভ্রমণ করিয়। তবে এই মানবজন্ম হয়। একথার ভিতর সত্য আছে। 
চুরাশী লক্ষ হউক ব| চুরাশী কোটা হউক একথ। সত্য যে, পহস! মানবদেহ- 
মনের উপাদান প্রস্তুত হয় নাই। মানবদেহের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে ষে বহু 
কোটী বৎসর লাগিয়াছে তাহা সত্য । তথাপি অপর সকল প্রাণীর সঙ্গে 

মানবের একটা অতিশয় গ্রভেদ দেখা বায়, তাহ! আত্ম।র প্রভেদ। অর্থাৎ 

অপর সকল জীবের দেহ আছে, চেতন! আছে, তৃছুদ্ধে মন আছে, তারপর 

কিছু কিছু বুদ্ধির" বিকাশ আছে এমন কি স্নেহ মততা, কৃতজ্ঞতা» প্রত্যুপকারের 

ভাব পর্যান্তও কিছু কিছু দেখা যায়, কিন্ত মাত্বা নাই। আত্ম! মানে এখানে 
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যে জ্ঞান, বিবেক ছারা আপনার অষ্টাকে বুঝিতে পারে, এবং তজ্জন্ত 

আপনার ব্যক্তিত্বের দাঁয়ীত্ব বোধ করিতে পারে। দাঁয়ীত্ববোধ বা পাপপুণ্যের 

জ্ঞান অন্ত কোন প্রানীর মধ্যে দেখ! যায় না। আর একট! গভীর প্রভে্ 

এই যে, অন্তান্ত সমস্ত জীবের উন্নতি সীমাবদ্ধ । ৫* বৎসর পূর্ব যাহ! ছিল 
এখনও তাহাই আছে। কিন্তু মানবাত্মার উন্নতি এ শ্রেণীর নহে। বাইবেল 

শীন্ত্ে কথিত আছে, ঈশ্বর আর আর সকল স্থষ্টি করিয়া সর্বশেষে আপনার 

সারদৃশ্তে মানবের সৃষ্টি করিলেন। একথার ভিতরও বিলক্ষণ সত্য আছে। 

অর্থাৎ আত্মার স্থষ্টি পরমাত্মা নিজ সাদৃশ্তেই করিয়াছেন, নতুবা মানবাত্বা কখনই 

পরমাতআ্মার ভাব বুঝিতে পারিত ন1। অতএব এখন স্বীকার করিতে হইবে 

যে, অন্তান্ত জীবের সঙ্গে মানবের যে পার্থক্য তাঁহা বুঝিলাম । আর সে পার্থক্য 
যে আত্মা সম্বন্ধে তাহাও সত্য। সুতরাং অন্তান্ত জীবর্দেহের উপাদান হইতে 

মানবদেহের উপাদান লইয়া এই মানব জন্ম হয় বটে, কিন্তু দেহের পরিণতি , 

আত্ম! হইতে পারে না। আত্ম কেবল পরমাত্া-জাত। তাহা আত্মার 

ত্বভাব দেখিয়া যোগী খষি ধন্দ্াত্মাগণ একবাক্যে স্বীকাঁর করিয়া আসিতেছেন। 

এখন দেখা উচিত, আত্মা পশুপক্ষী দেহের পরিণাম ফল নহে। বর্তমান 

জন্মের পূর্ব্বেও মানবদেহে তাহার আর কোন জন্ম ছিল না, তবে মানবাত্মা 

কোন্ অবস্থায় কোন্ স্থানে ছিল, এবং এমন কি কারণ উপস্থিত হয় যে তজ্জগ্ঠ 

সে সহস! মানবদেহে এই বর্তমান জন্ম পরিগ্রহ করে। 

একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, জগদীশ্বর সমস্ত বিশ্বব্রদ্গাণ্ডের 

একমাত্র স্ৃষ্টিকর্তী। যেরূপেই হউক তিনি সমস্ত স্ষ্টি করিয়াছেন। আমর! 

যে এই সৌরজগতে বাস করি, এমন আরও কত কোটী কোটা জগত থাকিতে 

পারে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। কিন্তু যখন এই স্থষ্র ছিল না তখনও 

তিনি আপনাতে আপনি ছিলেন, এখনও তদ্রপে আছেন। স্থ্টি থাকিলে বা 

না থাকিলেও তিনি থাকেন। হিন্দু দর্শনশাস্ বলেন, স্কট অনাদি। 

এসম্বছ্ধে যে সকল যুক্তি আছে, তাহ। সমালোচনার এস্বান নহে। তবে একথার 

মধ্যে প্রধান আপত্তিজনক কথা এই যে, ছুইটী অনাদি হয় না। জগত তাহার 

আশ্রিত, তিনি জগতের আশ্রিত নহেন। আর এ কথায় যাহা সত্য আছে, তাহা 

এই যে, যাঁহার মূলে যাহ! নাই, তাহ হইতে কখন তাহার প্রকাশ হয় না। যেমন 
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আম গাছে জাম হয় না, মহিষের মেধশাৰক হয় না । পক্ষান্তরে এ ক্ষুদ্র বটবীজের 
মধ্যে এঁ প্রকাণ্ড বৃক্ষের সম্ভাবন থাকে বলিয়াই সময়ে বৃক্ষের বিকাশ হয়। 

যাঁহার সস্তান সম্ভাবন। থাকে তাহারই হয় কিন্তু সকলের তো! হয় না। অনস্ত 

ঈশ্বরের, পূর্ণতার মধ্যে বীজাকারে হউক বা সম্তীবন! রূপেই হউক অনাদিকাল 

হইতে স্থষ্টির সূল ছিল বলিয়াই যথানময়ে তাহার প্রকাশ হইয়াছে, এখনও 

হইতেছে । অতএব এতক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর শেষ হইল এই যে, 

বর্তমান জন্মের পুর্বে জন্ম না থাকিলেও আত্ম! পরমায্মার মধ্যে অব্যক্তভাবে 

অথচ বীজাকারে বা সম্ভাবনারূপে বর্তমান থাকে; তৎপরে তাহার অনস্ত 

অনির্বচনীয় ইচ্ছাঁশক্তির বিধানে পাঁঞ্চভোৌতিক উপাদানে যাহ! 'অনংখা পশুপক্ষী 

প্রাণীপুঞজের দেহের পরিণতি ফল মানবদেহের উপাদানের উপযোগী হুইয়॥, 

অসংখ্য মানববংশাবলীর সম্বন্ধে ভিতর দিয়া এই দেহ, মন এ্রকৃতির গঠন হইয়া 

থাকে । সুতরাং এই দেহ মনের বিভিন্নতা হইবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান 

রাহিয়াছে । বিচিত্রতা, দেহ মন, প্রকৃতিতে কিন্ত আম্মাতে নহে, আত্ম! সনস্তই 
এক | এ সন্বন্ধে ও পাঁপপুণ্যের বিচাপ্ন এবং কর্মফল সন্বন্ধে আপোচন। বারাস্তরের 

জন্য রহিল ) মশা করি তজ্জন্য পাঠকপাঠিকাগণের ধৈর্যচ্যতি ঘটিবে না। 

ভক্তিচৈতন্যচক্্রিক! 
ভক্তিচৈতশ্তচক্জিকা, অর্থাৎ গ্টৈতন্যদেবের জীবন ও ধর্ম। শ্রীমচ্চিরজীব শর্মা কর্তৃক 

বিরচিত। এই উৎকুষ্ট ভক্তিগ্রস্থ খানি অনেক দিন হইল প্রকাশিত হইয়া! এক্ষণে ইহার 

চতুর্থ সংস্করণ হইয়াছে। - 

বিগত পাঁচশত বৎসর মধ্যে ভ্ীগৌরাঙ্গের জীবনাদর্শ ও ধর্ম এত বিক্কৃত হইয়াছে যে, 

সাধারণ বৈষ্ঞন সমাজ দেখিয়! ভীহার ভীবধনের উচ্চভাৰ ও ধন্ম প্রায় কিছুই বুঝিতে পার! 

যায় না। ভক্তিভাজন গ্রন্থকার নমস্ত ৈধ্ব শান্তর আলোচন। দ্বারা ভ্রম কুসংস্কার ভেদ করিয়। 

মহাপুরুষের জীবনের যে স্থবিমল ছবি আকিতে ০1 করিয়াছেন, তাহ] সম্পূর্ণ 

সফলতা লাভ কৃরিয়াছে। ভক্তাবতার শ্রীটৈতহ্য আমাদের শ্রিয়তম আদরের ধন 

এজন্য অ।মরা সর্বসাধারণকে এই শ্রন্থথানি পঠ করিতে অন্যরোধ করি। 

বিশেষতঃ বঙ্গীয় যুবকগণ এই ভক্কিতত্্ব গঠ করিয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত সুমিষ্ট ভক্তি- 
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সুধারস পান করুন ইহা আমরা সর্ববাগ্তঃকরণে কানন! করি। বর্তমান সময়ে এই গ্রস্থখানি 

বাংলার সর্বত্র প্রচারিত হওয়] আবশ্যক । 

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুত্তকালয়ে সন্ধান করিলে এই পুস্তক পাওয়া যায়। এত বড় 

গ্রন্থের মুল্য ১২ এক টাক। মাত্র। 

্রস্থারভ্তের প্রথমেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন “যে সময় চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন, তখন 

এবং তৎপার্খবস্তী স্থান ও জনসমুহের জ্ঞান ধশ্শনীতি সম্বন্ধে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহ। 

আলোচনা! করিলে অনেক শিক্ষা লভ হয়; বর্তমানকালের সঙ্গে তাহার তুলন1 করির়! 

দেখিলে অনেক বিষয়ে ঘের পরিবন্তন দেখিতে পাওয়| যায়।” তাই আমর এ গ্রশ্থের 

প্রথমাংখ হইতে কিধিৎ বিবরণ উদ্ধত করিলাম। 

নবদ্বীপের প্রাচীনাবস্থা। ৷ 
“ইংরাঙ্জি ১২০৩ সালে মুসলমান সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজ যখন কতিপয় 

অশ্বারোহী সৈন্ত সমভিব্যাহারে নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন হইতেই 

হিন্দু রাজত্বের সৌভাগ্য সুর্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল । ভীরু স্বভাৰ 

লক্ষণের শৃরসেন যবন সেনাপতির সমাগমবার্তা যাই শুনিলেন, 'অমনি পশ্চাদদ্বার 

দিয়! সপরিবারে নৌকারোহণপূর্বক জগন্াথক্ষেত্রে পলায়ন করিলেন, মুসল- 

মানের দেশ অধিকার করিয়া! 5ইল। এই সেন বংশীয় রাজাদিগের ভগ্রাবশেষ 

চিহ্ন কিছু কিছু এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে যে স্থান নবদ্বীপ বলিয়া 

খ্যাত, ইহার উত্তুর পুর্ব অদ্ীক্রোশ দুরে রাজা বল্লালসেন একটা বাটা নির্মাণ 

করিয়। তথায় এক বৃহৎ দীঘী খনন করেন। ইহা বল্লাল দীঘী নামে প্রসিদ্ধ। 

দীঘী ও বাটার চিহ্ন অগ্তাপি কিছু বর্তমান আছে। দীঘীর উত্তর দিকে 

ৰল্লালের টিবি নামে একটি উচ্চস্থান দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে মুত্তিকাগর্ভে 

অনেকানেক প্রাচীন কাও্ডির ভগ্রাবশেষ চিহ্ন সকল বর্তমান ছিল। 

পুরাতন নবদীপ এখন আর. নাই, গঙ্গার গভে প্রবেশ করিয়াছে । পুর্বে 

এই নগরের দক্ষিণে পশ্চিমে গঙ্গা ও পুব্বদিকে খড়িয়! নদী বহমান! ছিল এই 

ছুই নদী গোয়ালপাড়া নানক গ্রামের নিকট গিধা মিলিত হয়। কিছু দিনাস্তে 

ভাগীরথীস্রোত পূর্ববাভি মুখী হইয়া নবদ্বীপের উত্তরাংশ ভগ্ব করত বল্লালদীঘীর 
দক্ষিণে খড়িয়। নদীর মধ্যে গিয়া পড়ে। গঙ্গার আোতে নগরের উত্তর দিকৃ 

ভগ্ন হওয়াতে অধিবাদিগণ ক্রমে দাক্ষণ দিকে আসিয়া বাস করেন, এই স্থান 
এখন নবদ্বীপ বলিয়৷ পরিগণিত হইয়াছে। 
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কিছুদিন পর্য্যস্ত ইহা একটি সামান্য পল্লীর স্তায় ছিল। পরে অনুমান 
চতুর্দশ শতান্দীতে এক জন যোগী এখানে আকা এক দেবীর ঘট স্থাপন 

. করেন। তিনি একজন সিদ্ধ পুরুব বিয়া! বিখ্যাত ছিলেন, এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত 

দেবীর মাহ।আ্যও চারিদিকে গ্রচারিত হইর! পড়ে । এই উপলক্ষে এবং সংস্কৃত 

অধ্যয়ন ও গঞ্জানান করিবার মানপে নানা স্থান হইতে লোক দকল আলিয়। 

এই স্থানকে ক্রমে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। এক্ষণে নবদ্ীপের উত্তর পূর্বদিকে 

নিশ্মল সলিলা আোতম্বতী ভাগীরথী গ্রবাহিত। | কিন্তু নবদ্ধীপকে একটি গঞ্ডগ্রাম 

ভিন্ন এখন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না । 

%* * % বন্গীয় সমাজ অতি আধুনিক সমাজ, পুর্বে এ দেশে সাঁওতাল 

ধাঙ্গড় কোল্ প্রসৃতিরই বসবাস ছিল। আর্ধ্গণ কিরূপে এখানে আপিয়া 

আধিপত্য বিস্তার করিগেন, বাঙ্গাণী জাতির উৎপত্তি কি প্রণালীতে হুইল, 

তাহ! ঠিক কর! যার ন1। বোধ হয় রাঞজা আঁদম্থরের কিছু পূর্ব সময় হইতে 

দেণীন্ন আদিন অসভ্য এবং আধ্য ব'শের সম্সিলনে বাঙ্গাণী জাতির স্াষ্টি হইয়া 

থাকিবে এবং তাহারাঁই হিন্দুরাঁজত্বের কালে, ক্রমে ভদ্র বঙ্গীয় সমাজ সংগঠন 

করিয়াছে 1! মুললমানধিগের উত্পীড়নে সামাজিক উন্নতির জোত কিছু দ্বিনের 

জন্য বন্ধ হইয়া বায়। 'এখন ইহারা বিগ্যাঝুদদতে বিশক্ষণ উন্নত হইয়া! উঠিয়াছে। 

বঙ্গনমাজে এখন এক মহা! যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে । সে কালের সঙ্কে এখন 

আর কিছুরই প্রায় এ্রক্য দেখা! ধার না। 

ব্রাহ্মণ, কারস্থ, বৈগ্ধ প্রতি ভদ্রলোকদিগের মামািক অবস্থা অবস্তা কতক 

পরিমাণে তখন ভাল ছিল । কাগ্রস্থ্েরা পালিবিগ্ধ। শিখিয়া শবান-সংসারে রাঞ্জকম্ম 

করিতেন। ব্রাহ্ধণধিগের মধ্যে ধাহারা টোলধানী তাহাদের নধ্যেই শাস্ত্রচর্চ। 

অধিক ছিল, তগ্যতীত গুরুপুরোহিত শেনীর ব্রাঞ্ছণেরাও নামমাত্র কিছু কিছু 

স্কৃত শি করিতেন, অপর ব্রাঙ্গণগণ পাঁচ রকমে জীগিক1 নির্বাহ করিত। 

বাঙ্গালা ভাষার তপন জন্ম হয় নাই, প্রারুত গ্রামা ভাবা পাসি এবং উর্দর 

সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার প্রচপিত ভাষা গুঙত হয়, তাহা দ্বারা কার্ধা 

চলিত। অধিকাংশ ভদ্রাভদ্র লোকই মুর্খ ছিল। নিগ্যাবুদ্ধি শান্তর ধর্ম এ সমস্ত 

অধ্যাপক ও ব্রাঙ্গণের আপনাদের নিজন্ব সম্পত্তি করিয়! রাখিয়াছিলেন। 

তখনকার স্ত্রী পুরুবদ্িগের শরীর দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং মন অত্যন্ত শাদা 
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লসিদে ছিল। পুরুষের! খুব খাইতে পারিত, নিমন্ত্রণে গিয়া কেহ কেহ হয়ত 

এক বগুনা ডালই থাইয্বা| ফেলিত। আহারের বিষয়ে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত 
আছে। দাড়ি গোঁফ রাখার প্রথা ছিল না, কিন্ত সকলের মাথায় টিকি শোভ! 

পাইত। ঘাড় কামান, থরকাট!, জুন্সি এবং দীর্ঘ কেশ তাহারা ভাল বাসিত। 
জুতা পায় দেওয়ার রীতি প্রায় ছিল না অনেকেই খড়ম ব্যবহার করিতেন । 

আহারের মধ্যে মোট চাউল, পরিধান দেনায় সুতার স্থল বদন। চাকুরে 

লোকেরা অপেক্ষাকৃত সৌখীন ছিলেন। প্রাচীনের! এখনকার মত পাড়ওয়াল! 

ফিন্ফিনে কাপড় পরা, বার্ণিষধুক্ত বুট পায়, গৌফে কলপ মাথান স্থখপ্রিয় বাবু 

ছিলেন না, তাহার! ধর্মপরায়ণ ছিলেন ; পাঁড়াপ্রতিবাসীর প্রতি যথেষ্ট স্নেহ মমতা 

করিতেন, আত্মীয় কুটুঘ্ঘ ভাই বন্ধু সকলকে লইয়া এক পরিবারে থাকিতেন, 

ধর্ম কর্ম করিতেন। বাশুলী ও বিষহরির পুজা, মঙ্গলচণ্ার গান, ঢাকের 

বান, ভেড়ার টু, মল্লুদ্ধ প্রস্থতি আমোদের বিষয় ছিল। বগডাগোচের 

ভদ্রলোকের খুব পাঠ। মহিষ ভেড়। বলিদান করিতে পারিত। আ্ীলোকের! 

মোট মোট রূপার গহনা এবং নিজহাতে কাটা সুতার কাপড় পরিতেন। 

সমস্ত দিন ভাঁতরা ধা, ধানভানা, গোবরনেদি দেওয়া, পৈতা। তৈয়ার করা, 

শিকে বুনান, এই তীহাদের কার্য্য ছিল। পুরুষদের শাসনে স্ত্রীলে!কেরা কাপিত, 

ঘোমট1 একটু কম কিম্বা কথ। একটু উচ্চ হইলে তাহার নিন্দা বাছির হইত। 

কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই চরিত্র সাধারণতঃ বিনন্ন ধর্মভীত ছিল। তখন 

স্থথবিলালের প্রতি লোকের এত দৃষ্টি পড়ে নাই । 

ক * * ব্রাঙ্দণদের ভয়ানক প্রতাপ ছিল, তাহাতেই সাধারণ লোকর্দিগকে 

ধন্মকার্য) সাধনে বাধ্য করিত। গুরুপুরোহিতের সঙ্গে কোন কথার তর্ক বিচার 

চলিত না, কারস্থ নবশাখ প্রভৃতি জাতিকে ব্রা্ণের। অনায়াসে বাপাস্ত করিতে 

পারিতেন, তাহাতে কাহারো 1দরক্ত করিবার পাহস হইত না। তখন শৃদ্র- 
দিগের পক্ষে সঙ্কটের কাল ছিল, তাহা3| ব্রাঙ্গণের সঙ্গে একত্র বসিতেও 

পাইতেন ন|। 

ধন্মের নিয়ম অনেকে পালন করিত, কিন্তু কেবল অক্ষরে, ভাব রক্ষা করিতে 

পারিতেন না। ছুই পাচজন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমুদয় 

্্ীপুরুষ স্বার্থকীমনায় এবং ভয় প্রযুক্ত ধর্ম কর্ম করিত। ধর্মের উদ্দেশ্তা কি তাহা 
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ন| জানিয়। তাহারা কেবল ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিশ্না সংসার বাসনা চরিতার্থ | 

করিত। নিস্পাপ হইয়। ভগন্ানের পারধিন্দ লাভ করিব, সংসার বন্ধন ছিন্ন 

করিয়া ফেলিব, চিন্তা বাক্য কাঁধ্য পবিত্র হইবে, ইন্ড্রিয়গণ বশে থাকিবে, 

 ইষ্টদেবতার প্রতি প্রেমভক্তি অনুরাগ বিকসিত হইবে, এ সকল মহত্ভাব তখন 

ছিল না, এক্ষণে ও সাধারণতঃ তাঁহ! নাই। সন্তান সন্ততি আত্মীয় স্বজনের সঙ্কট 

গীড়। উপস্থিত হইলে সত্যনারায়ণের সিন্নী এবং হঙ্গলচণ্ডীর পৃক্। দেওয়া, সর্পভঙষে 

বিষহরির গান শুনা, ধন পরনাঘু বৃদ্ধি এবং মন্তানাদি লাভ, ভয় বিপধ হইতে 

উদ্ধার ইত্যাদি নিকৃষ্ট কামন। চরিতার্থের অন্ত দেবতা বিশেনকে নানস করিয়! 

পুজা ভোগ বলিদান বেওয়! হইত। ইহা! ব্যতীত অন্ত অভাববোধ ছিণ না, 

সুতরাং ঠাকুরের অন্ত কোন গুণ £কহ দেখিতে পাইত না। 

* * * অধিকাংশ ভদ্রলোক শান্ত ছিল, অন্প দুই পাঁচ জন বৈষ্ণব ছিলেন ? 

কিন্ত সমাঁজ মধ্যে তাহাদের কোন প্রাধান্ত দেখা যাইত না। জ্ঞানী হিন্দু ছুই 

এক জন গীতা ভগবত পাঁঠ করিতেন বটে, কিন্তু তাহার বথার্থ ভাবার্থ কেহ 

প্রায় বুঝিতে পারিতেন না। * * * প্ররৃত বিশ্বাস ভক্তি ধর্থানষ্ঠান অতি অল্প 

লোকের মধ্যেই ছিল। দুর্ববলতা প্রন্ক্ত কেহ কোন নিয়মের অন্তথাচারণ 

করিলে তজ্জন্ত কঠোর প্রারশ্চিন্ত পিধি গ্রচারিত ছিল। ভিতরে ভিতরে 

অনেকেই অনেক নিয়ম ভাঙ্গিতেন, 'গ্রক!ণ হইলেই তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে 

হইত। ত্রাঙ্ণের শুদ্রানভোজন, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন» সাক্/যদান শৃদ্রের দান 

প্রতিগ্রহণ, ভিন্ন জাতীয় ব্যবসার অবণন্বন ইত্যাধি কাম্য নিধিদ্ধ, কিন্তু বিধি 

অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলে এ সকল কাধ্যে বিশেষ আপত্তি থাঁকিত না। 

নিথা। কথা বলিলে নরক হর, কিন্তু জবস্থাঁ বিশেষে তাহ! বলিবে। অন্যায় 

উপাঞ্জিত ধনের কিয়দংশ বধি নেধদেণার প্পুজায়, ব্রাঙ্ণ ভোঙনে, কিংব 

দাতব্য কায্যে ব্যয় করা যায়, তবে তাহাতে আর দোষ স্পশেনা। ** * 

একবার কোন বিশেষ পর্ধে, বা £ুড়ামণিযোগে গঞ্গামান। করিয়া কিংব গ্রহণের 

সময় পুরশ্চরণ করিয়া তাহার পর পাপ পুণোপ জনা খরচ কাটিয়া দেখ, পুণ্য 

চিরকাণ ফাঞ্জিল দীড়াইবে । একবার গঙ্গার অবগাহন করিলে যদি কোটি 

জন্মের পাপ ক্ষ হয় তবে তুমি ক৩ পাপ করিবে? এ প্রকার 

পুণ্যকাধ্য শত শত ছিল, যাহা আত সংজে তোকে সম্পন করিতে ঙে 
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পারিত। *গ * * এমন অবস্থায় কেহ যদি হঠাৎ 'আনিয়। বলে যে 

সংসার বাসনা ছাড়িয়া বৈরাগী হও, চরিত্রকে পরিত্র কর, পপ্রমভক্তিতে 

মাত, সাধুসঙ্গে হরিনাম কীর্তন কর, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে 
যে নিতান্ত উপেক্ষিত অপনস্থ হইতে হঈবে, তাহার আর বিচিত্র কি? মহাত্মা 

চৈতন্যের 'সময় ঠিক এইরূপ ছিল। বামাচারী ভক্তিবিরোধী শাক্তগণ এক অদ্ভুত 
জীব ছিলেন। তাহাদের কপালে রক্তচন্দনের ফৌট!, গলে র্দ্রাক্ষমালা, 

হস্তে সুরাপুর্ণ নর-কপাল, গাত্রে কাঁপীনামাঞ্ষিত নামাবলী ; যখন মছ্যমাংসাদি 

পঞ্চমকারের সেবার্থ ভৈরবীচক্রে তাহার! উপবেশন করিতেন, তখনকার 
ভীমমুত্তি দেখিলে হ্বৎকম্প হইত। স্থপ্লাপান করিয়া ইহার! রাক্ষসের স্তার পথে 

পথে বিচরণ করিতেন। কেহ কেহ বলিতেন, আমর! সুরাকে গঙ্গাজল, 

এবং মাংসকে জবাফুল করিতে পারি। তীহাঁদ্দিগকে আর আর সকলে 

সিদ্ধপুরুষ বলিত। শক্তি উপাসনার সমধিক গ্রাবল্য হেতু সে সময় অনেক 

লোক মাংসাশা হইয়াছিল। যাহারা নিতান্ত ষগ্ডানাক তাহারা নেশার ঝোকে 

কখন কখন কুষ্ণবর্ণ কুকুর দুই একট! ধরিয়া টানাটানি করিত । বামাচারীর! 

বাভিচারে লিপ্ত থাকিয়াও তাহ! পাপ বলি বুঝি পারিতে না। | 
এদিকে ব্রাহ্ষপত্বের গৌরব, জাতাভিমান, মায়াবাদের কঠোর ধর্মমত, 

তার্কিকতা, অনার ধন্মাভিমান; অপরদিকে ধর্মধাজকর্দিগের কপট ব্যবহার, 

স্বার্থপরতা, বমাচারিদিগের পঞ্চমক।ব, এবং সাপারণ লোকের সাংদারিকতা, 

কুসংস্কার, 'অজ্ঞানতা, প্রেমভক্তি বিভীনতা, ইহারই মধো ভক্তিভাজন চৈতগ্তদেব 

জন্মগ্রহণ করিপণেন। সে সময়ে নবদ্বীপে বিষণ 5ক্তিপরারণ যে কয়জন লোক 

ছিলেন তাহার মধো অদ্বৈত আচার্যা প্রধান । নিবান ইহার শান্তিপুরে, কিন্তু 

নবদীপেও মাঝে মাঝে তিনি খাকিতেন। ন্সর শ্রাহটুর প্রদেশের শ্রীবাম এবং 

শ্রীরাম পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর দেব 'এবং মুরারি গুপ্ত । এই চারিজন 'এবং 

চট্টগ্রামবাসী বান্দেব দত্ত ও পুণুরীক বিদ্ানিধি ; 'এই কয় ব্যক্তি ভক্কিশাস্ত্রে 

আলোচনা করিতেন । ইঁহার। সকলেই পরম নৈষ্ণন ছিলেন। হরিভক্তি যে 

তখন একেবারে ছিল ন! তাহা নহে । শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির প্রপম প্রবর্তক, গীতা ও 

ভাগবতোক্ত ভক্তির কথা সকল তীাহারই মুখবিনির্গত। অর্জুন" ও উদ্ধবের সঙ্গে 

তাহার এ বিষয়ে যে কথাবার্ত। হয় তাহ! অতি মনোহর । পূর্বকাশে ব্যাস, নারদ, 
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যুধিষ্ঠির অন্বরীষাদি দেবর্ষরাজর্ষিগণের 'ও রব প্রহলাদের এবং পরে দাক্ষিণাত্য 
প্রদেশে মাধবাচাধ্য এবং রামানুজ সম্প্রদায়ে যে ভক্তিভাব ছিল তাহার কিঞ্চিৎ 

আভাস এ সময় বঙ্গদেশেও খা যাইত। কয়েকজন টৈষ্ণব, শাক্তিগের 
ভয়ে অতি সংগোপনে গভীর রজনীকালে কখন শ্রীবাসগৃহে, কখন বা অদ্বৈতৈর 
সঙ্গে নাম সম্কীর্তন করিতেন। তাহা শুনিয়া অভক্ত শাক্তগণ বৈষঝুবদ্দিগকে 

নিন্দা কঞ্িত, ভয় দেখাইত, অভিশপ দিত এবং তাহাতদর সাধন ভজনকে 

দেশের অনঙ্গলের কারণ মনে করিত। যখন হরিদান পেই সময়ের লোক । 

তাহার্দিগের উপর শাক্তেরা ভয়ানক উৎপাত করিত। শক্তি উপাসকদিগের 

দ্বল বল বেশী ছিল, তাহাদের ভয়ে হরিভক্তি লোকের মনে স্থান পাইত না । 

লোকের হুন্মতি ধর্মনভ্র্ঠত কপটাচার দেখিয়! অদ্বৈতাদি ভক্তগণ এইরূপ 

প্রার্থনা করিতেন যে “হায়! ভগবান্ ভক্তি দিয়া জীবগণকে কবে উদ্ধার 

করিবেন? কবে তিনি অবতীর্ণ হইবেন?” 'অদ্বৈতৈ একাদন মনের 

ছুঃথে অত্যন্ত কাতর হইয়া উপবাস করিয়াছিলেন। এমন সমস 

দেই লুপ্ত গ্রায় ভক্তিকে উদ্ধার করিবার জন্য চৈতন্যদেব নবদ্ধীপে অবতীর্ণ হন। 
ঘোর অনাবৃষ্টির পর জলগ্রাবূনর * স্যার চৈতন্তের জীবনরূপ ভক্তিরসের 

উৎস উৎসারিত হইয়া বঙ্গসনাজকে প্লাবিত করিল। ভূতভাবন ভগবান্ যেমন 

পৃথিবীকে ফল শম্ত জীবন জ্যোতিতে সজ্জিত করিবার জন্ হৃর্য্যরশ্মি দ্বার! 

ধরাতলম্থ মলিন জঞ্জালরাশি হইতে বাম্প নিক্ষর্ষণ পুর্বধক তাহাকে মেঘরূপে 

পরিণত করত স্থশীতল বারিধারা বর্ষণ করেন, তেমনি তিনি পাপার গতি হুইয়! 

আবার যথা সময়ে মন্যাকৃত রাশি রাশি পাপ তুর্দ্ষের নধ্য হইতে স্বীয় 

পুণ্যবলে ভক্ত মহাপুরুবধিগকে উৎপাদন করত ধর্মবিধ্ৰ ঘটাইয়া দেন। তাহার 
ভক্ত তাহার কপাবলে নিম্মল ভক্তবারি ধর্ষণ পূর্বক জীপদিগের জদয়োগ্ভান হইতে 

নানাবিধ ভাব কুস্থম এবং পুণ্যফল (বিকাশ করিয়া তাহাই মঙ্গল চরণে পুনরার 

তাহ! উপহাররূপে প্রদান করিয়! থাঁকেন। চৈতগ্তদেৰ এই প্রেমের উগ্ভান 

হইতে যে এক অপুর্বব পুষ্পস্তবক রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধুর আদ্রাণ 

এখনও সমাজকে আমোদিত করিতেছে। তাহার অভ্যুদয়ে ভক্তি সমুদ্র প্রভূত 

বেগে উদ্বেলিত হইল, এবং ঠাঁডার এক প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া! কঠোর কুতার্কিক 

পাষণ্ড বিষয়ী বামাচারী মদ্যপায়ী সকলকে সনলে আঘাত করিল। এক! গৌরাঙ্গের 
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ভক্তি প্রত্রবণ হইতে শত শত ভক্তিনদী সংরচিত হইয়াছে। শান্ত ধর্মের 

আস্রিক আচার ব্যবহার, ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতদিগের জ্ঞানগর্ধে, কঠোর কুতর্কে 

অপর সাধারণ নরনারীর হৃদয়ও শুষ্ক নীরস হইয়া গিয়াছিল; বিনয় ভক্তি 
প্রেমোন্ত্তত! সাচার বৈরা গ্য ধর্মনিষ্ঠা মুক্তির জন্ত সরল ব্যাকুলতা পিপাসার 

কোন চিহ্ন দেখা যাইত না; সেইকালে বহুল প্রতিকূলতার মধ্যে ভক্তচুড়ামণি 

গৌরাঙ্গদে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়! অজ্ঞান দীণ ছ্ঃখী সাধারণ নরনারীর তৃষিত 
প্রাণ ভক্তিরনে শীতল করিলেন ।” 

হিমালয় ভ্রমণ । (৯) 
সেবাশ্রমে আপিয়া' আমার নামের কয়েকথানি পত্র পাইলাম । তন্মধ্যে 

শ্রীমান্ শিবনাথ কর্্নকারের পত্রখানি অত্যন্ত স্ভাবপুর্ণ ছিল। “মেয়েটা তাহার 

বাড়ী আছে, তাহার জন্ত কোন চিস্ত। নাই,” এইরূপ লেখা ছিল। 

২৬শে কাণ্তিক। খুল্না হইতে স্ত্রীর একখান! পত্র পাইলাম। তাহাতে 

বুঝিলাম তিনি এ পর্যন্ত গোবরডাঙ্গার এ সমস্ত সংবাদ কিছুই পান নাই। 
খুলনাক্ ধাহার গৃহে আমার স্ত্রী আছেন, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
আঞ্জ এক পত্র ও স্ত্রীকে এক পত্র পিখিলাম, এবং ছুই টাক। মণিমর্ডার করিলাম 

এইজন্য যে, আমার স্ত্রী গোবরডাঙ্গায্স আসিয়া যেন মেয়েটিকে খুলনায় লইয়া! 

যান। আমি যত শীঘ্র পাপ যাইতেছি। 

এই সমস্ত কার্য; সমাধা! করিয়া! ভাবিতে লাগিলাঁম এখন কি করা কর্তব্য! 
আর ত এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। এখন পঞ্জাৰ হইয়া যাইব, কি 

বরাবর দেশাভিমুখে যাত্র! করিব? আজসেবাশ্রমে আর এক্টী ঘটন! ঘটিল। 

উত্তর-কাধী হইতে পরমহংম মহাশয়ের শিষ্য তুরিয়ানন্দ ন্বানী (হরিমহারাজ ) 

আসিলেন। একদিন তাহার সঙ্গকরা উচিত মনে করিয়া আমার যাত্রা 

এক দিনের জন্য স্থগিত রাখিলাম । | ৃ 
তুরিয়ানন্মস্বামী রাতে আমার গান শুনিলেন এবং কিছু সতপ্রসঙ্গ করিলেন। 

তাহার মুখে শুনিলাম “উত্তর-কাশী আত মনোরম্য স্থান, সাধন ভজনের বিশেষ 

অন্কূল। তথাকার জল বাতাস আও স্ুশীতল। হরিঘ্বার হইতে ১০* মাইল 
উত্তরে পর্বতো পরি উ ভ্তর-কাশী অবস্থিত। 
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২৮শে কার্তিক বুধবার। সঙ্গের জিনিষপত্র আরো কমাইয়া৷ ফেলিলাম। 
একটি ছোট ট্রাঙ্ক ছিল তাহা! দেবাশ্রমে কেহই লইলেন ন! স্থতরাং এমনি 
রাখিয়া দিলাম ধাহার দরকার হয় লইবেন। জুতা ছুই জোড়ার মধ্যে চটা 

জোড়াও ফেলিয়া দ্রিলাম কেবল কম্বলে ছুই খানা গৈরিক কাপড় 'ব্রদ্দমঙগীত 

পুস্তকাদি মাত্র রহিল আর একটি লোটা। 

বিদ্ধায়কালীন তুরিয়ানন্দ স্বামী আমাকে কিছু ফল উপহার দিলেন, আমার 
তাহা তত প্রয়োজনীয় মনে ন! হইলেও সাধুর দান গ্রহণ করিলাম । তারপর 
আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন “আপনার আর সমন্তই ঠিক হইয়াছে, কেবল হাতে 
একটি কিছু থাকা আবশ্যক,” এই বলিয়া সেবাশ্রম হইতে একগাছি 

বে-ওয়ারিস যঠী ( পার্বত্য লতা! জাতীয় ) নামার হাতে দ্িলেন। তাহাতে আমার 

মনে হইল ইহা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই হিতকর হইবে, বাস্তবিক সমস সমদ্নে 

উহা আমার যেন কিছু “বল” আনিয়। দিয়াছিল। 
যাত্রাকালীন গোবরভাঙ্গ! হইতে বন্ধুবর জনার্দনের পত্রের উত্তর আসিল, 

শ্ধার জিনিস তিনি লইয়| গিযাছেন, আপনার আর কোন চিস্তা করিবার 

_আবশ্তক নাই, আপনার যাহা মনোবাগ্ণ আছে তাহ! পূর্ণ করিয়! আন্মন ।” 

অর্থাৎ আমার পত্রে শিবনাথ জানিতে পারিয়াছিল, যে আমার স্ত্রী খুলনায় আছেন 

স্গতরাং সে যেমন আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিল তন্রপ তাহাকেও এইরূপ এক 

পত্র লেখে যে “আপনার কম্তাকে পাড়ায় রাখিক্স। গিয়াছিল কিন্তু সে আমার বাড়ী 

আমার মেয়ের সঙ্গে মেয়ের মতই আছে, আপনার কোন ভাবনা নাই ।” কন্তার 

মাত। এই সংবাদ পাইবামাত্র বহুদিনের “হারানিধি” সম্তান আসিয়া এইক্প অবস্থায় 

আছে শুনিম়্াই খুলন! হইতে গোবরভাঙ্গায় আসিয়া তাহাকে লইয়! পুরান 

খুলনায় গিক্সাছেন। আমি জনার্দনের পত্র পাইয়!: যেমন নিশ্চিন্ত এবং আনন্দিত 

হইলাম তেমন ইহাতে আমার পঞ্জাব ভ্রমণে ভগবানের ইচ্ছার সার পাইলাম। 
সমস্ত ঠিক হইয়া! গেল। 

কঙ্খল, খধিকেশ ও দেরাছন, সর্বশুদ্ধ এখানে আমি ২৪ দিন কাটাইয় 

আজ সেবাশ্রমের আনন্দজনক বিদায় গ্রহণ করিলাম। ( ক্রমশঃ ) 



২১৯ ও কুশদহ। [ আবাঢ়, ১৩১৭ 

প্রধান ঘ্বত ব্যবসায়ীগণের বিপদ । 
সহরে ভেজাল খাছ্াদ্রব্য বিক্রয় করিলে, কলিকাতা-মিউনিপিপাল-আইনে 

তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। প্রত্যহ সহরে হুগ্ধ, ঘ্বৃত, তৈল ইত্যাদি সহআধিক 

মণ বিক্রয় হয়। বোধহয় সকলেই জানেন খাঁটা গ্রিনিষ পাওয়া কত কঠিন। 

এপ্প অবস্থায় মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে ২।১টী ভেজাল খাছ বিক্রেতার জরিমানার 

“কথা যাহা শোনা যায়, তাহাতে সাধারণের মনে এ আইনের সজীবতা 

প্রমাণ করে। 

'এই দণ্ডবিধানের মধ্যে সময় সময় যে সকল ঘ্বৃত বিক্রেতার নাম দেখ! যায়, 

তাহার মধ্যে বড়বাজার এবং হাটখোলা র প্রধ।ন ঘৃত ব্যবসায়ীদিগের ২১ জনের 

নাম দেখা গিয়াছে । সহরের সকল স্থানেই ঘ্বৃত বিক্রেতা! বহু দোকানদার আছে 

কিন্তু প্রধান ঘ্বৃত বিক্রেত। বা আড়তদার কয়েকজন মাত্র । তাহাদের এই ব্যবপায় 

কলিকাতায় বহুকাল হইতে পুরুষান্গক্রমে চপিয়া আসিতেছে । এই শ্রেণীর 

দ্বৃত ব্যবসায়ী বড়বাজারের শ্রবুক্ত ছুর্গাচরণ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ শ্রীমাঁনি, 

এবং হাটখোলার পরলোকগত মহানন্দ দত্তের পুত্র শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্তের 

নাম আমর! উল্লেখ করিতে পারি। ইহাদের ব্যবসায়ের প্রকৃত .প্রণালী ও 

বর্মান বিপর্দের কথা হয় ত অনেকেই অবগত নহেন, স্থতরাং সাধারণের 

অবগতির জন্ত তৎসন্ব্ধে ছএক কথ! বল! এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 
তাহাদের এই সহুরে এমন কোন কারখান! নাই, যে তথায় ঘ্বৃত গালাই ব! 

অন্ত কোনর্প প্রস্তুতির কাধ্য হয়। এখানে কেবলমাত্র বিক্রয়ের স্থান বড় বড় 

দোকান বা আড়ৎ আছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের স্থানে স্থানে ইহাদের মোকাম 

আছে। তথাক্ন এক একটি পুরাতন বিশ্বাসী ভদ্র কর্মচারী বা মুলধনীর অন্ততম 

অংশধার নিজেই থাকিয়া! ঘ্বৃত খরিদ করেন। প্রত্যেক মোকামের গঞ্জে বা 

বাঘ্ারে তাহাদের এক একটি কারখানাবাটা আছে। তথায় দৈনিক নান! 

পল্লীবাপী - ব্যাপারিগণ, পল্লী সকল হইতে প্রত্যেকে ২৫১০/* মণ করিয়া 

ঘৃত আমদানি করে। প্রতি মোকামে ২৪টি খরিদদারের কারখান! থাকে। 

সকলেই বাজার দরে শ্রী. সকল ঘ্বত কিছু কিছু খরিদ করেন। থরিদের 
সময় কাঁচ! ঘ্বত খরিদ করিতে হয়, তৎপরে তাওয়াই করিয়া তাহ! হইতে “মাটা, 



২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা । ] প্রধান ঘ্বৃত ব্যবসায়ীগণের বিপদ । ২১১ 

(জলীয় এবং মলিন অংশ ) বাহির করিয়! খাঁটী ঘ্বৃত টিনের কানেম্ত্রা বা মাটীর 

মটুকিতে (মটুকির ঘ্বৃত বর্তমানে ২৪টি স্থানে হয় মাত্র) ভর্তি করা হয়। 
তৎপরে ২।৫ দিনের মধ্যে ঘ্বত জমিয়া গেলে, রেলে চালান দেওয়া! হয়। আমরা 

বিশ্বস্ত্ত্রে এবং ঘটনাক্রমে কোন কোন মোকামের কাধ্যপ্রণালী স্বচক্ষে, 

দ্বেখিয়া বিশেষ অবগত আছি যে, ইহাদের ঘৃত প্রস্তত প্রণালীতে কৃত্রিষতা নাই। 

তবে তাহার কদাচ দ্ণুবিধানের মধ্যে পড়িয়াছেন কেন? তাহাই ইহাদের 

বর্তমান “বিপদ+। ও | 
পুর্বেব বল! হইপ্লাছে যে, ইহার! মোকামে যে সকগ ঘ্বৃত খরিদ করেন তাহ! 

দ্বেনিক বহু লোকের দ্বারা আমদানি হয়। খরিদের সময় তাহাদের চির. 

অভিজ্ঞতামুলক পরীক্ষা এই যে__স্বাদ ও সৌগদ্ধ গ্রহণ করিয়াই ভাল মন্দ 

নির্ণয় করেন। তা ছাড়া €কমিকেল যন্ত্র তাহাদের নিকট কোনকালে থাকে না 

এবং তব্রপ উপায়ে শত শত জনের নিকট ঘ্বত খরিদ কর সম্ভবপর নহে । 

কাজেই চক্ষু, নাসিকা, এবং জিহ্ব! যন্ত্র ইহাদের অবলম্বনীয়। এই যন্ত্রে বদি 

কখন কোন পদ (কোন ব্যাপারির £ঘৃত) সন্দেহজনক হয় তাহ! তাহার 

থরিদদ না করিয়া ব্যাপারিকে মৌখিক ভয় দেখাইয়৷ বিদায় করিয়া দেন। 

কেননা, তথায় এই কলিকাতা-মিউনিসিপাল-আইনের গ্ঠায় তদ্রুপ কোন 

আইন নাই। তৎপরে সেই ঘ্বত আর কোথায় বিক্রয় কৰে তাহাও তাহাদের 

জানিবার কোন সুবিধা নাই। সুতরাং বর্তমানে কি করিলে তাহাদের এই 

দ্বত খরিদের পথ সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়, এবং তাহাদের এই “কলঙ্ক-বিপদ' দূরীকরণে 

সক্ষম হইতে পারেন, তজ্জন্য তাহার! সম্প্রতি একটি কমিটি গঠন করিয়! 

এই বিষয় আলোচনা করিতেছেন। তাহাতে তাহারা এ পধ্যস্ত ইহ! স্থির 

করিয়াছেন যে, পশ্চিম প্রদেশে যে সকল স্থানে তাহাদের মোকাম আছে, 

সেই সেই প্রদেশে যাহাতে এই আইন বিধিবদ্ধ হয় তজ্জন্য তাহারা ভারত 

গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিক্াা পাঠাইবেন। | 



২১২ কুশদহ। [ আধাঢ়, ১৩১৭ 

কুশদহ (৭) 
কালীপ্রসন্ন বাবু--খেলারাম বাবু যে বিষয়-বৃক্ষবীজ রোপণ করেন, কালীপ্রসপ্ন 

বাবু তাহার মুলদেশে জল সিঞ্চন দ্বারা বঞ্ধিত করেন এবং পারদাপ্রসন্ন বাবুর 

সময়ে তাহা ফুল-ফলে শোভিত হয় । ইংরাজী ১৮২২ সালে বৈস্নাথের মৃত্যু হয় 

এবং ইহার কয়েক বৎসর পরে বৈগ্যনাথের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। বৈদ্ভনাথ বাবুর 

মাতা বাঁধিক ৪৮০২ টাকা! বৃর্তি পাইয়! ৬ কাশীধামে বাস করেন। 
কালীপ্রসন্ন বাবু বাল্যকাল হইতে ছুর্দাস্ত ছিলেন) নিজের জেদ বজায় 

রাখিতে. কখন পশ্চাৎপদ্ধ হই্সেন না) সেই জন্যই তিনি বিষয় সম্পত্তি 

বাড়াইতে পারিয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত ছাতুবাবু লাটুবাবুদিগের 

খুলন! জেলার অন্তর্গত চিরুলিয়৷ মধুদিয়! পরগণ! জমীদারী ছিল, কিন্তু তথাকার 

প্রজারা অত্যন্ত দুর্দান্ত বলিয়৷ তাহার! উক্ত জমীদারী বশে আনিতে না পারাক 

উহা! কালীপ্রসন্ন বাবুকে ইজার! দ্বেন। কালীপ্রসন্নবাবু অনেক দাঙ্গ! হালামা 

করিয়া উক্ত পরগণা শাসন করেন। এই দাঙ্গার জন্ত কালীপ্রসন্ন বাবুকে 
২৪ ঘণ্ট। জেলে থাকিতে হইয়াছিল, এবং গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজী বাড়ীর 

কুঞ্জবাবুর পিতামহ এই সময়ে মোকর্দমার তদ্ধির করিয়া তাহাকে জেল হইতে 

বাহির করিয়া আঢ্নন। কালীগ্রসন্ন বাবু ১৮৪৪ খুঃ অঃ প্রাণত্যাগ করেন। 

কালীগ্রলন্নবাবুর সময়ে কুশদহতে ছুইটি প্মরণীয় ঘটন! সংঘটিত হয়। একটি 

ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন, অন্তটি “মহা মারীর” হুত্রপাত। 
১। ১৮১৪ থুষ্টাবে ত্রীষ্টান মিলনরি রেভারেও্ড মে সাহেব চুঁচুড়াতে একটি 

মিমনরি স্কুল সংস্থাপন করেন। এতদেশীয় ইংরান্ী স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি 
সর্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়। তৎপীরে হেয়ার স্কুল তৎপরে হিন্দু স্কুল স্থাপিত 

হয়। ইহাতে ইংরাজী শিক্ষার তত স্থুবিধা না হুওয়াঁয় মহাত্মা রামমোহন রার 

১৮২৩ খুঃ অঃ উক্ত বিষয়ে গবর্ণর জেনারল লর্ড আমহার্৯ সাহেবকে ইংরাজী 
শিক্ষার অনুমোদন করিয়! একখানি পত্র লিখেন। এই আবেদন পত্রের ফলে 
১৮৩৫ সালের ৭ই মে দিবসে এই স্থিরীকৃত হয় যে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি 

অধিক মনোযোগ প্রদান করা কর্তব্য । এই ইংরাজী শিক্ষার'তরন্গ কালীগ্রসন্ন 

হাবুয সময়ে প্রথম কুশদহতে প্রবেশ করে। 
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কালীপ্রসন্প বাবু নিজ পুত্র সারদা প্রসন্নকে “শীল” সাহেব নামক একজন 

ইংরাজ শিক্ষক দ্বারা ইংরাজী শিক্ষ। দিরাছিলেন। 
২। কুশদহতে যে বিষম মহামারী হইয়াছিল তাহ! প্রথমে যশোহর জেলার 

অন্তর্গত গদখালি নামক গ্রামে আরম্ভ হয়। গদখালির এই মহামারী সম্বঘ্ধে 

কোন ভদ্রলোকের নিকট যাহ! শুনিয়াছি তাহ! নিম্নে লিখিত হইল।-_ 

গদখালি গ্রামের প্রান্তভাগে দুইজন সিদ্ধ গৌসাই বাস করিতেন। 

একজনকে বড় গৌসাই অন্ত জনকে ছোট গোৌঁসাই বপিত। বড় গোসাইএর 

দেহত্যাগের সময় হইলে ছোট গৌসাইকে তিনি বলিলেন যেন তাহার দেহ 

সেইস্থানে সমাধি কর! হয়। বড় গোৌসাইয়ের কথামত ছোট গোসাই, তাহার 

দেহত্যাগের পর তাহার দেহকে সেইস্*নে পু'তিয়া রাখিলেন। তৎপরে ছোট 

গোৌঁসাইয়ের কালপুর্ণ হইয়া আসিলে তিনি গদখালির তাৎকালিক সম্তান্ত, ব্যক্তি 

রায়চৌধুরী মহাশয়কে ডাকাইয়া তাহার দেহ বড় গৌঁসাইয়ের পার্খে সমাধি 
করিতে অন্থরোধ করিয়। দেহত্যাগ করিলেন, কিন্তু রায়চৌধুরী মহাশয় ও 
অন্তান্ত লোকে তাহার দেহকে পুড়াইতে লাগিলেন। তখন শখাতকাল। 

ঝাতাস উত্তর দিকে প্রবাহিত হইলেও সেই চিতাধূম শ্মশ।নের উত্তর দিকস্থ গ্রামে 

প্রবিষ্ট হইয়। গ্রামকে আচ্ছন্ন করিল। তাহার পর হইতে কয়েবমাসের মধ্যে 

শ্মশানে পরিণত করিল, এই মহামারী যে বৎসর কানীপ্রসন্ন বাবু দেহত্যাগ 

করেন সেই বৎসর কুশদহতে প্রবেশ করে। ( ক্রমশঃ ) 

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ভূতপুর্বব *প্রভ1” সম্পাদক । 

সত্দ্ধানা । 

ৃ (স্থানীয় বিষয় ) 

বিগত ২৫শে আষাঢ় শনিবার অপরাহ্ে, গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপাল আফ্িসে 
গ্রামবাসীগণ এক সভ। করিয়া, স্থানীয় জমিদার বাবু গিরিজা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 

'রার় বাহাত্ুর” উপাধি লাভে আনন্দ প্রকাশ ও তাহাকে সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন 

এই সভ1 আহ্বানে শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, বি, এল মহাশয় 
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প্রধান উদ্যোগী হইলেও, দেশের গণ্য মান্ত' ও মধ্যবিৎ বহুলোক সমাগত 

হইয়! গিরিজা প্রসন্ন বাবুর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও সপ্ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
তিনিও ব্বাভাবিক বিনয় ও প্রীতি প্রকাশ করিয়! সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। 

সহসা এ ঘটন। কেন ঘটিল? ইহ! কি কেবল মানুষের দ্বার! মান-সন্মান 

আদান-প্রদানের একটি সাংসারিক খেলামাত্র? ইহার ভিতর কি কিছুই. 

প্রশ্বরীক ক্রিয়া! নাই? আমর! এমত কথা কখনই বলিতে পারিব ন1, আমাদের 

বিশ্বাস অন্ত রকম। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি কুশদহবাসীর নিকট গিরিজা প্রসন্ন বাবুর যে প্রকার 

সম্মান আছে, এমন কি তীহার উদ্ধতম পুরুষ পর্য্যন্ত এদেশের ব্যবসায়ী শ্রেণীর 

নিকট কত উচ্চ ভক্তি ও সম্মান পাইয়া আসিতেছেন, তাহ! একটি বিগত ঘটনার 

উল্লেখ করিলেই আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার হইবে। 

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বাবু, সারদাপ্রসন্ন বাবুর অনপ্রাশনে গ্রামস্থ তান্ুলী 

শ্রেণীকে নিমন্ত্রণ করেন। তাহার! সকলেই এই অনুষ্ঠানে যথাযোগ্য কিছু কিছু 

যৌতুক হ্বরূপ, প্রণামী দিয়াছিলেন। কালী প্রসন্ন বাবু নিজে দীড়াইয়৷ সকলকে 

যত্র ও সমাদরপূর্বক পান ভোজনে পরিতোষ অস্তে সর্ধসমক্ষে বলেন, “তোমরা 

সকলেই উপস্থিত হুইয়াছ, তোমর! আমার “র:জা” প্রজা। আজঙ্ত আনন্দের দিনে 

তোমার্দের নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে ।” এ কথাপ্ন সকলে সত্রস্তে 

করযোড়ে বলিলেন, আপনি আমাদের ভূম্বামী “রাজ” নিশেষতঃ ব্রাঙ্গণ, আপনি 

আমাদের দেবতার স্থানীয় । আপনার আশীর্বাদেই আম।দের সকল, আপনি যাহ 
আজ্ঞা করিবেন আমরা তাহাই শিরোধাধ্য করিব।” তখন কালীপ্রসণ্ন বাবু বলিলেন 

“তোমাদের নিকট আমার এই প্রার্থন৷ যে, আজ তোমর! যে যাহা 'নবকুমার”কে 

যৌতুক দ্বিয়াছ তাহা তোমাদের প্রত্যেকের খাজনার সহিত "বার, হইবে। 

অর্থাৎ যাহার যত বার্ষিক থাজনা আছে, তাহার -সঙ্গে এ যৌতুকের সংখ্যা যোগ 
হইয়!, উহ্াই তোমাদের বরাবরের থাজন! ধার্য হইল।”৮ বর্তমান সময়ের পক্ষে 

এইরূপ প্রস্তাব কেমন বিসদৃশ তাথ সকলে সহজেই বুঝিতে পারেন। কিন্ত 

তখনকার সময়ে ত্র সকল নেহাৎ সরল লোকের নিকট, প্রস্তাব মাত্রেই 

শিরোধার্য্য হুইয়! গেল। গোঁবরভাঙ্গার ভিট! জমীর খাঁজনা যে এত, অধিক». 

তাহার কারণ আমরা এইরূপ শ্রুত আছি। যাহা হউক এক্ষণে বক্তব্য এই 
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যে, দেশের নিকট বাহার সম্মান এইরূপ, যাহার! চলিত কথায় প্রায়ই খাঁহাকে 
“রাজা” শবে সম্বোধন করে, তাহার প্রতি লৌকিক সম্বদ্ধন। আর অধিক কি 

গৌরবের হেতু হইতে পারে? তাই আমাদের বিশ্বাস এটি লৌকিক ব্যাপার 
নহে। কিন্ত এ বিধাতার ঈঙ্গিত; ভগবান এই ঘটনাচ্ছলে গ্রামবাসীর হৃদয় 
বেদনা! আজ গিরিজাপ্রসর্ন বাবুর নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন, তাহাকে দায়ীত্ 

শৃঙ্খলে বাধিতেছেন। তিনি দেশের প্রতি উদাসীন থাকিতে যেন না পারেন। 

কিসে দেশের ছর্দীশ! ঘুচিবে, কিসে দেশের মুখে আবার হাসির রেখা দেখা 

দিবে, কিসে নিরুৎসাহী প্রাণে (দেশের রাজার প্রাণে দেশহিতৈষণা দেখিয়া ) 

উৎসাহ জাগিবে, এই ব্রতে তিনি এখন হইতে আত্ম নিয়োগ করুন, এই 

আশীষবাণী বলিয়! ভগবান তাহার মস্তকে সম্মানের মুকুট পরাইয়া দিয়া আরো! 

উন্নত করিয়! ধরিলেন। 

এই যে সে দিন গিরিজা প্রসন্ন বাবু সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের “স্বৃতি রক্ষ1” 
(157001121) ফণ্ডে ২৫০২ টাঁকা দান করিয়াছেন, ইহা ও এখন তাহার অবশ্ঠ 

কর্তব্যের বিষয় হইয়াছে, কেনন!, এখন আর তিনি সাধারণ কাজে আত্মগোপন 

রাখিতে পারিবেন না। কিন্তু এই সঙ্গে দেশের প্রতি তাহার যে কর্তব্য ভার 

বৃদ্ধি হইল, তাহ! কি তিনি অনুভব করিতেছেন না? 

গিরিজাপ্রসন্ন বাবু মনে ন। করেন যে, আমর! তাহাকে এখন উপদেশ দিতে 

বসিলাম। কিন্তু আমাদের যাহা বিখাস, আমরা তাহার প্রতি দেশের জন যে 

দাবী পোষণ করি, তাহা বেদনার সুরে প্রকাশ হইয়৷ পড়িল । পরস্ত শ্রদ্ধেয় 

কুঞ্জবাবুর আহ্বান-পত্র পাইয়াও শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সভায় উপন্থিত 

হইতে ন| পারির়া! ছুঃখিত ছিলাম। সম্ভবতঃ সভান্ন আমাদের কোন মন্তব্য 

প্রকাশ করিতে হইলে, এই ভাবই প্রকাশ হইত । 

স্থানীয় সংবাদ । 
বালিকাবিগ্ঠালয়ের কার্যারস্তে-_মামরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি 

যে, বিগত ১১ই আবাঢ় পূর্ব প্রস্তাবিত খাটুর! বালিকা বিদ্যালয়ের কার্যারস্ত 



২১৬ কুশদছ। সমু আহাচ, ১৩১৭ 

টিটি রিবা 88418 

হইস্থাছে। প্রারস্তে প্রতি্ঠাতুগণের উদ্ধোগে দত্ত-বাটাতে এক সভা হইয়াছিল, । 

তাহাতে জনীদার গিরিজা প্রসন্ন বাবু সভাপতি হইয়া এ কাঁধ্যে বিশেষ উৎসাছ 

প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

উপস্থিত একজন শিক্ষক, একটি পরিচারিকা দ্বারা কাধ্য চালাইয়াও 

মাসিক ১০২ টাক! ব্যয় হইতেছে । স্কুলের সমুদায় ব্যয়ভার 'বহন কর! : 

গ্রামবাসীগণেরই অবশ্ত কর্তব্য, কিন্তু যে গ্রামে একটি বালক-বিদ্যালয়ের 

অবস্থাই সন্তোষজনক নহে, এবং ধাছাদ্দের অধিকাঁংশেই বালিকার লেখাপড়ার 

আবস্তকত। বৌধ করেন না, সেখানে আধিক অবস্থা ষাহ! ঈাড়াইবে তাহা! সহজেই 

অনুমেয় ; তবে কি স্কুল চলিবে না? আমরা তাহ! বলি না, কেন ন! 

যেখানে প্রারস্তেই ছাত্রী সংখ্যা ৩০1৩৫টি হইয়াছে, সেখানে সহজেই বোঝ! 

যাইতেছে উহার প্রয়োন আছে। যাহার প্রয়োজন আছে, তাহার 

প্রাণ থাক শ্বাভাবিক। প্রতিষ্ঠাতৃগণ ধরিয়া থাকুন, চেষ্টা করুন, ভগবানের 

আধীর্ধাদ তাহাদের জন্ত বিদ্কমান আছে। 

মনোমাপিন্য-+ইতিপূর্ব্ব গৈপুর নিবাসী বনগ্রাম স্কুলের হেড্মাষ্টার শ্রীযুক্ত 

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত জমীদার গিরিজাপ্রসনন বাবুর বৈষয়িক ঘটনায় 

মনোমিন্ত ঘটয়। বিবাদ বিদম্বা্ চলিতেছে ) এমন কি, তাহ! আইন আদ্দালতের 

মধ্যেও আলিয়। পড়িয়াছে। দেশের যেরূপ ছরবস্থ! তাছাতে উহা দেশের পক্ষে 

অত্যন্ত ক্ষতিঞনক । এ ঘটনায় দেশের ০পোক বিশেষ হুঃখিত। আমার্দের 

: (বৌধ হয় চারুধাবুর মত লোকের এরূপ (বিবাদে লিপ্ত থাক! ভাল নয় । কেন ন! 

তিনি শিক্ষাবিভাগীয় শিক্ষিত ব্যক্তি। 

যমুনার ঘাট-_-বিগত বর্ষে আমর! যমুনার ঘাটগুলি পরক্ষার কর সমন্ধে 

গোঁবরডাঙ্গ-মিউনিসিপাঁপিটার নির্কট অনেক প্রার্থন। জ্ঞাপন করিয়া, এক সময় 

গভর্ণমেন্ট নমিনোটিকেল্ কমিসনার, ডাক্তার বাবু কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 

নিকট ঘাট পরিষষারের আশ্বাসবাণী পাঁইয়াছিলাম, কিন্ত এ পর্য্যন্ত তাহার কোন 

কাধ্য হইতে দ্রেখা গেল ন। 

নস 
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দ্বিতীয় বর্ষ] " শ্রাবণ, ১৩১৭1 .[১০ম সংখ্যা । : 
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যর রা 
এরি, 

গাটুরা, গোবরভাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয় 

সম্বলিত, ধণ্ম, সমাজ ও 

বিনিধ বিষয়ক 

মাসিক পানর ও সমালোচন । 

দাস যোগীন্দ্রনাথ কু সম্পাদিত। 

কুশদহ-কাধ্যালয় 

২৮১ স্থৃকিয়! গ্রীট, কলিকাত। । 
সপন্পাপসপপাজ্ত থে পি লাশ শাশিিশাশিসালাশী স্ব চর 

সপ রর হরর পাতার 

বর _. ০. এ সপ সপ * ০ যত আজ ও তন পা 

বাঁধিক টাদা অগ্রিম ১০ মাত্র। . এই সংখ্যরি নগদ মূল্য /১০ পয়সা 
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দেলখোপ। 

: ধিনি এ পর্য্যন্ত কখনও এসেন্স দেলখোস ব্যবহার 

করেন নাই তাহাকে আমর! কেবল মাত্র বলিয়৷ 

বুঝাইতে পারি না, দেলখোসের স্থবাসে কি প্রকৃতির, 

কত মধুর, তৃষ্টিকর ও কিরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী, 

আপনি একশিশি দ্রেলখোস ব্যবহার করিলেই বুৰিতে 

পারিবেন। 

প্রতি শিশি--১২ টাকা! 

২ 

ৃ 
২ // ৯১৯ 

1 

এইচ বন্থ, পারফিউমা'র, 
দেলখোস হাউস, 

বৌবাগ্রার কণিকাতা। 



২য় বর্ষ |] শ্রাবণ, ১৩১৭ । [ ১০ম সংখ্যা । 

দয়ার বিচার । 

( প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩১৭ । ) 

[ মিশ্র ইমন্কল্যাণ_-জলদ একতালা | ] 

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে, 

গর্ব করিতে চুর ; 

যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, 

সকলি করেছে দূর। 

এগুলে। সব মায়াময় রূপে, 

ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কৃপে, 

তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল 

করেছে দীন আতর ; 

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়া, 

গর্ব করিছে চর। 

যায় নি এখনে দেহাস্সিকামতি, 

এখনো কি.মায়া দেহটার প্রতি, 

ই দেহট! যে আমি, সেই ধারণায় 

| হয়ে আছি ভরপুর, 

তাই, * সকল রকমে কাঙাল করিয়া, 

পারব করিছে চর। 



মি কুশদহ। [ শ্রাবণ, ১৩১৭ 

ভাবিতাম, “আমি.লিখি বুবি বেশ, 

আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ” 

তাই, বুঝিয় দয়াল ব্যাধি দিল মোরে, 

বেদনা দিল প্রচুর; 

জমার কত ন! যতনে শিক্ষা দিতেছে, 

গর্ব করিতে চুর ! 

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, | 
শ্ীরজনীকাস্ত সেন। 

২৮শে জ্যে্ঠ ১৩১৭। 

শাস্ত্র সঙ্কলন। 

৫৯। কম্মণোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 
রর মা কম্মফলহেতুভূমি1 তে সঙ্গোহস্বকন্মরণি ॥ 

গীতা ২৪৭ 

তোমার কেবল কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিবার অধিকার আছে, কিন্তু ফল 

প্রত্যাশা করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। কর্মের ফল-কামনায় যেন তোসার 

প্রবৃত্তি না হয়, এবং কর্ম না করিতেও যেন তোমার আসক্তি না হয়। 

৬০। যোগস্থঃ কুরূ কণ্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ধনঞ্জীয়। 

সিদ্ধযসিদ্ধ্যোঃ সমে! ভূত্া সমত্বং যোগ উচাতে ॥ 
গীতা ২৪৮ 

হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হইয়া আসক্তি পরিত্যাগপুর্বক কর্ম কর। ফলাফলে 

সমান হুইয়। যে মনের সাম্যাবস্থ! হয় তাহাকে যোগ বল! যায়। 

৬১। প্রাজহ।তি যদ! কামান্ সর্ববান্ পার্থ । মনোগতান্। 

আত্ুন্যেবাত্বানা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ 
গীত ২৫৫ 



| 
২য় বব, ১*ম সংখ্যা । ] শান্ত সঙ্কলন। ২১৯ 
শপ স্পা পাপী সপ পরশ শশার ৮. পা" - পা পাপা পাপ পিপাসা 

হে পার্থ, বখন মনুষ্য মনের সমুায় কামন! পরিত্যাগ করিল্নাা পরমাত্মাতে 

স্বয়ং পরিতুষ্ট হয়েন, তখন তাহাকে সমাহিত বল! যায়। 

৬২। নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যাতে | 

তণ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ 

গীতা ৪৩৮ 

্রহ্মজ্ঞানের সদৃশ পবিত্র পদার্থ আর কিছুই নাই। যোঁগসংসিদ্ধ ব্যক্তি স্বপ্নং 

কালসহকারে উহ! আত্মাতে লাভ করেন। 

৬৩। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ভানং ততপরঃ সংযতেক্দ্রিয়ঃ 

স্ুত্বানং ল্ধ। পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ 

গীত 81৩৯ 

শদ্ধাবান্ ও সংযতেক্দ্রি় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া শীঘ্র পরম শাস্তি 

প্রাপ্ত হয়েন। 

৬৪। যোগযুক্তো বিশুদ্ধাক্মা বিজিতাত্মা! জিতেন্দ্রিয়ঃ | 

সর্ববভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ববন্পপি ন লিপ্যতে ॥ 

ও গীতা! ৫1৭ 

যোগী শুদ্ধচিন্ত বিজিতা বা জিতেন্দ্রিয ব্যক্তি স্ববভূত সহ একাত্মা হুইয়া 

কাধ্য করিয়াও তাহাতে আসক্ত হয়েন না। 

৬৫। প্রহ্মণ্যাধায় কম্মীণি সঙ্গং তত্ত।1 করোতি যঃ। 

লিপ্যতে ন স পাপেন পল্মপত্রমিবাস্তস৷ ॥ 

গীতা ৫1১৯ 

ষে ব্যক্তি আসক্তি পরিত্যাগ পুর্ববক ব্রদ্ষেতে আত্মসমর্পণ করিয়! কর্ম :করে, 

পদ্মপত্র যেমন জল দ্বারা লিপু হয়'ন1, সে তদ্রপ পাপে লিগ হয় না। 

(ক্রমশঃ ) 



৯ এ-ও এর 

২২৮" . কুশদহ | | শাবণ, ১৩১৭ 

কর্মফল । 
পোষ্ঠ, আধাঁঢের প্কুশদহ”তে পূর্বজন্ম ও পরজন্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 

“কর্মফল” প্রবন্ধের প্রারভ্তেই অনেকের মনে এই প্রশ্ন হইতে পারে, যাহার 

পূর্বজন্ম নাই পরজন্ম নাই, স্বভাবে জন্মে স্বভাবে মরে, স্বভাঁবতঃ কেহ সুখী 

কেছ ছুঃখী, কেহ পাপী কেহ পুণ্যবান, তবে তাহার কর্মফল আলোচনার 

প্রয়োজন কি? 

আমরা জানি জন্মাস্তর-বাদীর মনে এরপ প্রশের উদয় হওয়া! সম্ভব। কিন্ত 

প্রথমেই বলিয়াছি জন্মান্তর-বাদ খণ্ডন করিম! এই স্বভাখিক “মত" সাধারণে 

প্রতিষ্ঠা কর! আমাদের উদ্দেপ্ত নহে, সুতরাং সে অন্ত আমাদের কোন দ্ঃখ বা 

অকৃতকাধ্যতার বিষয় নাই। সত্য মাত্র প্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশ্ঠা, এ 

আলোচনায় যদ্দ কোন সত্য থাকে, যদি তাহ! একজনের মনেও সায় দিয় থাকে, 

তনে প্র প্রবন্ধের অবশিঞ্ উত্তর এই “কর্মকল” আলোচনার ও প্রয়োজন আছে। 

পুর্ব ছুই প্রবন্ধে বৌধ হয় একথ। একপ্রকার স্থির হইয়াগিক়াছে যে, বর্তমান 

জন্মের অবসানে অর্থাৎ মৃত্যুর পর ক্ষ দেহে আত্ম(র উন্নতি অসম্ভব নয়, তজ্জন্ত 

জন্ম মৃত্যু চক্রে এই জগতেই বারশ্বার ঘুরিতে হ্য় না । এখানে অন্ম[স্তর-বাদীর 

সহিত এইটুকু পার্থক্য হইল যে, এক্গতে এবপ স্কুল দেহে জন্ম হয় ন17 কিন্তু 

পরলোক অস্বীকৃত হইল না। দ্বিতীয় কগা-__পুর্ববজন্ম না থাঁকিলেও মানব 
জীবনের বৈচিত্রত! দেখিয়। পূর্বে ষে কিছু ছিল না তাহা মনে হইতে পারে না। 

আমাদের মতেও বর্তমান জন্মের পূর্বে দেহ এবং আত্মা ছিল না তাহ বলি 

নাই; এখানেও কেবল এইটুকু পার্থক্য যে, মানবদেহের উপাদান আগে পণ্ড 

পক্ষীর দেহে ছিল আর আত্ম! পরমাস্মায় ছিল। 
এইখানে আমাদের পুর্ব প্রবন্ধের স্বীকৃত আর একটী কথার উত্তর দিয়া 

রাখিতে চাই, তাহ! এই যে, প্রত্যেক মানবে যে ভিন্নতা দেখা! যায় তাহ! দেহ মন 

ব৷ দ্বেহ মনের সমষ্টি যাহাকে প্রকৃতি বল! যায়, সেই প্রকৃতি সম্বন্ধে, কিন্ত 

আত্মার আত্মা কোন ভেদ নাই, সকল আত্মাই অভেদ ভাবে উৎপর। 

পক্ষান্তরে সকল আত্মাই প্রকৃতি জড়িত, স্ৃতরাং অজ্ঞান “দৃষ্টিতে ভেদযুক্ত 
বোধ হয় মাত্র। প্রন্কৃতিৎমুক্ত উচ্চ জ্ঞানীতে জ্ঞানীতে মুলে কোন পাথক্য 
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দেখা যায় না। এমনকি দেশ ভেদে, কালভেদেও জ্ঞানীগণের সম্পূর্ণরূপে 

জ্ঞানের এ্রক্য দৃষ্ট হয়। ফলতঃ সকল আত্মাই বে অভেদ তাহা দিব্য-জ্ঞান 
সন্মত-সত্য । তৎপরে দেহতত্ব সম্বন্ধে-কথা, এইখানে আরও একটু পরিক্ষার 

হওয়া আবশ্তুক। 

মানবদেহ, ইতর প্রাণীর উন্নত অবস্থার পরিণতি হইলে ও মানবদেহ উৎপত্তির 

সঙ্গে তাহাতে পরমাত্মা জাত আত্মার সন্িবেশ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই 

হইবে । কেনন! অপর প্রাণীর সহিত মানবাত্মার বে পার্থক্য তাহাও পুর্ব প্রবন্ধে 

প্রদর্শিত হইয়াছে । আদিম অবস্থার মান্ুয বণ-মান্ুষ বা তাহা! হইতে কিছু 

উন্নত, যাহা অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে দেখা যায়। অ২্পরে মানব সমাজের 

উন্নততর সঙ্গে সঙ্গে বহু যুগ ঘুগান্তর হইতে মানুষ মানুবেরই সন্তান, অথ5 

এখনও পশুপক্ষী দেহের পরিণতি আদিম মানুষ জন্মাহইতেছে না! তাহা বল 

চলে না। পরস্ত যে লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে পুর্বে নাশবের জন্ম ছিল 

এখানে সে লক্ষণ অক্ষু্ থাকিতেছে। পার্থকা এইটুকু যে বা্তিগত ভাবে 

ছিল না কিন্তু ব্যক্তিত্ের মধ্যেই ছিল 1 এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তপে কি 

মানুষ বংশ পরম্পরা-গত একের পাপ-পুণ্য কর্মীকল অগ্ডেও ভোগা হয় 2 নিশ্চয়ই 

হয়। আর ইহাতে ভগবানের কোন পন্দগপাত না, কেন না মানব যেমন 

পুরুষানুক্রমের পাপ, ক্রটী-ছূর্বল্তার ভাগা হয়, তেমন জ্ঞান, ধর্ম, সদগ্ণেরও 

উত্তরাধিকারা-হয়। এমন কি শারীরিক রূপ, গুণ, এবং ব্যাধিও সংক্রমিত হয়। 

ইহা সত্য বণিয়া ধারণ! হইলে, মানব জীবনের দায়ীত্ব কত গুরুতর বলিয়া বোধ 

হয়। তখন বুঝিতে পারা যায়, আমার পাপ কেবল আমার ভোগের বিষধর নছে, 

কিন্তু সন্ত বংশের জন্য | পক্ষান্তরে পুণ্য পবিত্রতা, জন, ধন্ম সন্বন্ধেও বংশানুক্রমে 

চরিত্রের আদর্শ ষি রাখিয়! যাইতে পার! যায়, তাহ] কত মানন্দদায়ক। স্থতরাং 

পুর্বজন্ম না হইলেও বংশগত পাপ পুণ্যের সথঞ্জ প্রকতিরপে আমাদের বর্তমান 

জন্মের সঙ্গেও অলক্ষিতে আসিয়া থাকে । 

এখন আর একটি কথার আলোচন। করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই । 

পূর্ব্বে বল! হইয়াছে, বাহারা এজগতে আত্মিক জীবন লাভ করিরা-_-ভগবানের 
কূপায় আত্মজ্ঞান সম্পনন হইয়! দেহত্যাগ করেন, তাহার সঙ্গম দেহে আত্মার 

উন্নতি লাভ করেন। পাপাসক্ত ব্যক্তিও মৃত্যুর পর অনুতপ্ত হইয়া ক্রমে উগ্নত 
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সোপানে আরোহণ করিবে । সুতরাং উভয় শ্রেণীর পরিণাম উত্তমগতি হইলেও 

মৃত্যুর পর যে একই অবস্থ। হয় না, তাহার আভাস পুর্ব প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে 
কিন্তু প্রস্তাব ততোধিক পরিঞ্ষার হয় নাই, এজন্ত তৎ্মন্বদ্ধে কিছু বলিবার 

প্রয়োজন আছে। 

একথ। বল! বাহুল্য মাত্র যে জ্ঞনবস্তকে বর্ণনার সনয় “জ্যোতি:” “আলোক” 

বল। হয় বটে, কিন্তু তাহা চন্দ্র সুধ্যের আলোক বা জ্যোতিঃ নহে। জ্ঞানের 

স্বরূপ, জ্ঞানীগণই বুঝিতে পাঁরেন। জ্ঞানীর মৃত্যুতে যখন তাহার নিকট 
চন্দ্র সুর্যের আলোক অপসারিত হর, তৎপৃর্ব হইতে তাহার অন্তর-চক্ষুর সম্মুখে 
জ্ঞানের আলোক আরো উজ্জ্বল হইয়! উঠে। স্থৃতধাং মুত্াতে তাহাকে অন্ধকার 

দেখিতে হয় না। কিন্তু জ্ঞানী যখন এই চন্দ্র স্য্যের আলোক ব্যতীত আর 

কোন আলোক দেখে নাই, তখন তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার তে! 

দ্বেথিতে হইবেই। আস্ম।, ঘোর জন্ধকাবে পড়িয়া ক্রমাগত অস্তির হইয়। পড়ে 

এবং অত্যন্ত অশান্তি অনুভব করিতে থাকে, কেন ন। আত্মা অন্ধকার চায় ন! 

আলোকই তাহার স্বভাব। যে মানব এ জগতে স্বভাবের পথে না৷ চলিয়৷ 

ক্রমাগত অন্বভাবের পথে -পাপ-পথে চালকাছে, তাহার পর তাহার কত কষ্ট, 

তাহু। সহজেই অনুমেয় । অসহায় অবস্থায় পাপের স্মৃতি মাত্র অবলম্বন লইয়া 

অবস্থান করা, ইহাই তে কারাগার যন্ত্রনা । কিন্তু এই:অদ্ধকারে পড়িয়৷ আত্ম! যখন 

ক্লেশে কাতর হইয়া, '্মজ্ঞানতার মুল_-“আম আদার” জ্ঞানের পরিণাঁম বুঝিতে 

পারিয়া, অনুতপ্ত হৃদয়ে সেই অদ্ধকার হইতেই প্রকৃত আমার “আ'মকে” ডাকিতে 

থাকে-কোথায় দয়াল! তুমি কোথায়! তখন তাহার কাতর-প্রার্থনাস়্ 

ভগবান্ অল্পে অল্পে তাহার নিকট প্রকাশ হন, একটু একটু করিয়া জ্ঞানের 

আলোক দান করেন । সেই জ্ঞানালোকে সুক্ষ দেহস্থ আত্মা, সুঙ্ম-আত্মিক 

জগত দেখিতে পায় এবং অন্তান্ত আত্মার সাহাধ্য প্রাপ্ত হয়। ক্রমে তাহার 

সদগতি হয়। 

পাপের পরিণাম বে ভীষণ, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই । পরস্থ পাপযে 

কেবল পরিণামের দওদায়ক তাহ! নহে। ধাহার বর্তমান পাপ পুণের ভেদ 

বুঝিয়াছেন ;-_ধম্ম কত উপাদেয়, ধার্মিক ব্যক্তি কত সৌভাগাবান, পক্ষান্তরে 

পাপ কত তীব্র, পাপী কেমন কৃপ। পাত্র, তাহা তাহার! সহজে বুঝিতে পারেন। 
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অন্যথা অজ্ঞানীর নিকট সহস্র কুস্ভীপাঁক নরক” বা“সপ্তম সর্গের” ভয়,প্রলোতনের 

বিষয় বর্ণিত হইলেও বিশেষ কোন ফল:ফলে না । ভয়ে বা প্রলোভনে ধর্ম করা, 

'আর প্রেমে প্রেমাম্পদকে চাওয়া সামান্য প্রভেদ নহে । যাহ! হউক এখন শেষ সার 

কথ! এই যে, বিশ্বাসের মধ্যে “ঈশ্বর-বিশ্বাস” একমাত্র সার বস্ত। আর আর সকল 

বিশ্বাসই আনুসঙ্গিক বিশ্বাস । মঙ্গলময় ঈশ্বরে ধাহাঁর খাটী বিশ্বাস 'আছে, তিনি 

জানেন যে পূর্ব্বাপর জন্মের গতি যাহাঁই হুউক তাহা! মঙ্গলজনক হইবেই | এই 
বিশ্বাসে সাধক নিশ্চিন্ত । দাস-লেখক এইখানে পাঠকপাঠিকার চরণে প্রণাম 

করিয়া বিদায় লইতেছে। 

এ আপ শ শি শিশিশি শিপ সপাািশপ শিস 

আন্বান । 

ওরে, মান কুড়াইয়ে কি হবে? 

মা আছে রে তোর পথে-প্রাস্তরে 

দান কর্ তুই নীরবে ; 

আর, মান কুড়াইয়ে কি হবে? 

দেরে দেরে লাজ ভাগা”য়ে, 

আজ সাজ তুই পথের পাগল 

ধণায় প্রণয় মিশায়ে | 

খুলে ফেল ফুল-আতিয়া--- 

বালুকার খর লুকোঠ্রি খেলা 
সন্ধ্যায় যায় জাডিয়া। 

আয় বুকে বল বাধিয়!, 

মাজ ডাকে তোরে চিরসাথী তোৰ 

বুকফাট! ছঃখে কীদিয়! ৷ 

কে ওই করুণ! যাচে রে। 

"প্রাণের ভিতরে পুড়িয়া গিয়াছে, 

চল্ চল্ ওর কাছে রে! 
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জীবনে বরিষ অমিয়া_ 

সকলের কাছে মহিমার মাঝে 

ফলভরে থাঁক+ নমিয়া । 

সমস্ত যাও সহিয়া, 

শত. অনন্জঞা! শত বিদ্রুপ 

যাঁও নতশিরে বহিয়া। 

মিছে, মান কুড়;ইয়ে কি হবে? 

য| আছে রে তোর পথে-প্রান্তরে 

দান কর্ তাই নীরবে; 

আর, মান কুড়াইয়ে কি হবে। 

শ্বীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় । 

হাণজারিবাীগের পথে। 
কোনরকমে আহ।র করিয়া! তিন জনে হাওড়! ট্রেসনাভিমুখে বাত্র। করিলাম। 

আমাদিগকে হাজারিবাগ রেড স্েসনের টিকিট কিনিতে হইল । দশ ঘণ্টাকাল 

'বৈচিত্রহীন বাম্পীয়যানে বাদ করিয়! প্রায় রাত্রি সাড়ে দশটার সময় হাজারিবাগ 

রোড ষ্টেদনে পৌছিলাম। তখনও সে রাস্তাক্স মোটরগাড়ী (77০9691 ০৪:) 
চলিত ন1। ষ্টেশন হইতে হাজারিবাগ ৪১ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা 
তখনই ছুই খানি পুনদ্পুস্ ভাড়া করিয়! চলিতে লাগিলাম । পথে কেবল আকা! 

বাক। পাথুরে রাস্তা, কেবল চড়াই ও উত্রাই, তাহাতে আবার “পুস্পুস্” 

নামক ঠেলাগাড়ীতে যাওয়া, তাচাঁতে নিদ্রা হইবার কোন রকম উপায়ই ছিল 

না বণিলে বোধ হয় মতুযুক্তি হয় না। কি করি চলিতে চলিতে কবির “বিঘোরে 

বিহারে চ'ড়নু একার সহিত পুলস্পুস্রে নাদৃশ্ত কল্পনা করিতে লাগিলাম। 

শেষ রাত্রে অল্প নিদ্র! আদিল । কিন্তু হঠাৎ অগ্রুতপুন্ব এঞ্ুতিকটু উৎসাছ স্চক 

কুলিদের ভুঙ্কারে জাগিয়া উঠিলাম। এখনও এ প্রদেশে ব্যাপ্বের উৎপাত মধ্যে 
মধ্যে হয়। রাত্রে কুণিরা এইরূপ শব্দ করিয়৷ ব্যান্বকে দূনে রাখে । ক্রমে 

পাখীদের জাগরণকাল নিকটবর্তী হহপল। পব্বত সন্নিকটস্থ জঙ্গলে পাখীদেব 
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গৌরব চিরকালই অধিক। শকুনি সকল েন একটা দীর্ঘকাল রজ্জুর আকারে 

পাঞ্বর্ণ আকাশে উড়িয়া যাইতে লাগিল। তখনও নভপটে ক্ুর্ধ্য উঠে নাই। 

ক্রমে আকাশের সীমাপ্রাস্ত হইতে জলভর! ক্ষেত্রের উপর দিয়! ধীরে ধীরে 

উঠিল। শিশির ন্নাত বৃক্ষগুলি হুর্ধ্কিরণ পতনে সমুজ্জল হইল। কিছুক্ষণ 

পরে আমরা “বগোঁদরা, পৌছিলাম। সেখাঁনে "একটি ডাক-বাংলা আছে। 

বাজারের ভিতর দিয়! আমাদের ছিচক্রযান পৃস্পুদ্ চলিতে লাগিল। এই দূর 

দেশেও মাড়োয়ারীদিগের দোকান দুষ্ট হইল। আমর! সেখানে আর না 

নামিয়া চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে এতদ্েশীয় অনেক লোঁককে চক্ষুরোগ- 

গ্রস্ত দেখিলাম । এতদ্দেশের ধুলায় প্রস্তর বাহুল্য থাঁকাঁয় গ্রীষ্মকালে চোখ উঠা 

প্রভৃতির প্রাহূর্ভাঁব হয়। 

যখন বেলা সাড়ে নয়টা তখন কতিপয় কলিকাতা প্রত্যাবর্তন অভিলাঁষী 

বাঁডালী বাবুদের সহিত সাক্ষাৎ হইল । রাস্তাঘাটের অজ্ঞতাহেতু আমরা ব্রিশেষ 

কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই ; অপরিচিত হইলেও তাহাদের নিকট পানী 
জল প্রার্থনা করিয়! পাঁন করিলাম। জলযোগের পর, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া 
পুনরায় চলিতে লাগিলাম। এই বিজন পথে চলিতে চলিতে একটি শিলারাঁশির 

পাদদেশে এক বুহৎ উচ্চমুখী দেবাঁলয় দেখিয়া আনন্দিত হইলাম । দেবালয়ের 

বৃহৎ চত্বর প্র(চীর বেষ্টিত ছিল ; কিন্তু তখন বেল! 'এগারটা, সৃতরাং জঠরাঁনলের 

প্রকোপ, সেই দেবালয় দর্শন লালস| অপেক্ষা অধিক হইল । কাঞ্জেই আমরা 

আর অপেক্ষা করিলাম না। ইহার পর “ভেন্সের।” নামক গভীর জঙ্গলের মধ্য 

দিয়। গাড়ী চলিতে লাগিল । দ্বিপ্রহরেই এই জঙ্গল দেখিয়া আতঙ্ক হয়, রাত্রের 

বিভীষিকা সহজেই অনুমেয় | পথে মধ্যে মধো বাঘ মারিবার মাচান্ দৃষ্ট হয়। 

এই জঙ্গলের পরেই টাটিঝরিয়ার জঙ্গল আরন্তশ্ছইয়াছে। দূরে বড় বড শ।লবৃক্ষ 

পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে_পরে বৃক্ষ সমুদ্র তরঙ্গের উপর তরঙ্গ 

তুলিয়াছে। ৃ 
বারটার সময় "্টাটিঝরিয়।+ নামক স্থানে পৌছিলান। সেখানকার ডাঁক- 

বাংলীয় স্নান ও কিব্ধিৎ জলযোগ করিয়া পুনরায় যাত্রা করা গেল। তখন 

বেল! প্রান্প দেড়ট!। সন্নিকটবর্তী “কোদারম1” নামক স্থানে বৃহৎ অন্রথনি থাকায় 

রাস্তাগুলিতে অভ্রকণ। সকল রজত পণ্ডের ন্ায় ক্র্ণাকিরণে চিকৃমিক করিতেছিল। 
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টাটিঝরিয়ার পর হইতে নৈসর্গিক দৃশ্য অতি স্ুন্দর। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের 

ধারে অল্প জল বিশিঈ্ট ছোট ছোট ঝরণা জ্রতবেগে প্রবাহিত হইতেছে । তাহার 

ফেণিল ভরঙ্গ-তাড়নে প্রস্তরখণ্ড সমুহ বিক্ষোভত হইতেছিল। দূরে ক্ষেত্রের 

ধায়ে ছোট ছোট মেঘে ঢাকা গ্রামগুল ছবির মত দেখাইতেছিল ; এবং 

ক্ষেত্রের ক্রমোৌচ্চ আলগুলি ঠিক পি'ড়ির মত নোঁশ হইতৈচছিল। তখন বর্ষ কাঁল। 

সমুদয় মকাই ক্ষেত্রগুলি জলে ভাপসিতেছিল। মনরা1 একট ঝরণার শিপ্ধ বারি 

পান করিলাম। সেই জলের ন্ির্ধত। বর্ণনা করা যার না, কেনল সম্ভোগ 
কর! যায়। 

অভাবই মনুষাকে অন্খী করে। পুস্পুসের কূ্দিদিগের অর্ধনগ্ন সরলতা 
স্ীযুক্ত বপু দেখিয়া আমাদের পাশ্চান্যাভিমানী সভ্য লোক অপেক্ষা অধিক 

্ুখী মনে করিলাম । কিন্তু খুষ্টধর্ম ও বিলাগিতার ছায়ার তাহার আশ্রয় 

লইতেছে। ব্রাহ্মদমাজ কি হিন্দুসমাঁজের ই5!দেব জন্য করিবার কি কিছুই নাই? 

ইহাদের মধ্যে এখনও পার্বতী আদিম জাঠিদিগের সায় কাউয়া, চন্দন ওুভূতি 

পক্ষী ও পশুবাচক নাম প্রচলিত শাছে। 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তমোময় পাষাণপিণ্ডের পাঁদদেশ দির আমাদের গাড়ী 

সশর্ষে চলিতে লাগিল। ধরণীর উষ্ণশবসে কুলিদেব শ্বেদধার! প্রবাহিত 

হইতে লাগিল। স্ুর্ধ্য-দগ্ধ বুক্ষান্থরাল হইতে ঘুধুব দূরাগত শব্দ শ্রুত হইতে 

লাগিল। ৪টার সময় “মের” নামক স্কানে পৌছিলাম। এখন হইতে রাস্তায় 

ক্রমে অপেক্ষাকৃত অধিক লোকের সমাগম দেখিতে পাইলাম ।; চলিতে চলিতে 

কিছুক্ষণ পরে মৃ্গুঞ্জন সদৃশ শব্দ শুনিতে পাইলাম। কিন্তু শব্ধের কারণ 

নির্ণরর করিতে ন1 পারিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া দেখিতে পাইলাম, 

অদুরে গোচারণ ক্ষেত্রে অনেক গরু চরিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকের গলায় 

নানাবিধ লীহুপিত্তলের ঘণ্ট। বাঁধা রচিয়াছে। কাঁচাঁবও কাহারও বা গলার 
কাষ্ঠের এক প্রকার কচ্ছপের মুখের ন্যাঘ যণ্ব বাধা 'আছে। রাখালেবা ইহ! 

দ্বারা বিপথগামী পশুগণকে শব দ্বাণা অনুসরণ করিতে পারে। দূর হইন্ডে 

ইঞ্থাই আমা:দর অভিনব গুঞ্তনসৎ শব্ধ প্রতীয়মান হইয়াছিল । পু 
১ বেল! পড়িতে লাগিল । দীপ্ত কুর্ধ্য মা গগন হইতে সীখা প্রান্তে উপনীত 

ইল __পিন্দুর রাগরঞ্জিত গগনে পক্ষিগণ তাহাদের দৈনিক কার্ধা শেষ করিয়া! 
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নিজ নিজ আবাপাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল-_ ক্রমে স্লানপ্রভ আলোক- 

চ্ছায়। সন্ধা আগমনবার্ত। জানাইয়া দিল এবং হঠাঁৎ শৈত্যের আবিভাৰ 

হইল। হাজ্ারিবাগে যাইয়া ধূসর মআাকাশ ও শীতের লক্ষণ দেখিব প্রত্যাশ! 

করি নাই। রঞ্গনীর অন্ধকারের সহিত আমরা হাজারবাগে পৌছিলাষ। 

আমাদের গন্তব্য স্থান সহরের বাহিরে থাকার বাড়িতে পৌছিতে কিছু দেরি 

হইল। নিদ্রস্তে পর দিন প্রাতে সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদন! অনুভব করিলাম । 

হাজারিবাগের পথের কথা অন্তত বেদনার দরুণ কখনও ভুলিতে পারব না। 

শী অশোকচন্ত্র রক্ষিত। 

ভেজাল খান্য। 

বর্তমান সমরে দেশের লোকের বর্মজ্ঞানের অভাবে সকল বিষয়েই ভেজাল 

চলিতেছে । ধর্মে ভেজাল, সম: ভেঞ্জাল, আচারে ভেজাল, ব্যবসায়ে ভেজাল 

_এইবপ ভেজ।লে ডেজালে বেশড। ভোপপাড় কখিয়া তুপিয়াছে। আজকাল 

যেকোন কোন ব্যবসা থাঞ্চ দ্রব্যে বিষন অনিষ্টকর ভেঞজাপ দিয়া দেশের মহানিষ্ট 

সাধন করিতেছে, ধর্মজ্ঞানের 'অভাবহ কি হহার কারণ নহে? পুর্বে লোকের 

ধন্মভয় ছিল স্থতরাং থাগ্য টতপ্য ভেগাল নিন!ইতে তাহারা ভীত হইত। যাহ! 

দেবতাকে দিতে হইবে, যাহা আাঙ্গাণে খাইবে, তাহাতে কোন অথান্য দ্রব্য 

ভেজাল দিলে নিজের আমঙ্গল ঘটিবে, ইহাই আহাদের বিশ্বাস ছিল। কেহ 

কেহ এই বিশ্বাসকে কুমংক্কার বলতে পারেন, কিন্ত এই বিশ্বাসের ফলে তখন 

শোকে এই পাপকাধ্য হইতে বিরত থাক্িত।, আদিকাল জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 

লোকের এই কুপংস্কার দূর হইগ়াছ্ে এবং তাহার ফলে আমরা অশেষ ছুঃখ ও 

কষ্টভোগ করিতে বনিরাছি। বাগঞারে খাটি ভ্রণ্য প্রায় নিলে না, যাহা 

পাওয়া যায তাহা অত্যন্ত হ',ল্ট । ক্রম [নিই সুলভ দেখা যায়। আমাদের 

দেশের অধিকাংশ পোক দরিদ্র এবং স্বাস্থা রক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানহীন। অজ্ঞানত। 

বশতই হউক অনা অর্থাভাবেই হক তাহার! এ সকল বিষ খাইয়া বহুবিধ 

পীড়া ভোগ, করিতেছে । পঞ্চাণ বৎসর পুন্বে বঙ্গের কোন পল্লীতে অন্ররোগ 

ছিল না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আজ অনুসন্ধান করিয়! দেখুন 
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১০৯ জনের মধ্যে ৭৫ জন অল্লাধিক অমন রোগাক্রান্ত । চতুর্দিকে তাকাইয়া 

দেখুন ভিস্পেপ্লিয়। ঝা পরিপাঁক-বিকার নাই এমন একটি লোক খুঁজিয়া 

মিলিবে না। বাজারের ভেজাল খাছ্চ খাওয়াই এই সকল রোগের একটি 

প্রধান কারণ তৎপন্ষে সন্দেহ নাই। আমর! নির্ব,দ্ধিতা বশত একান্ত অসার 

বিলাসিতায় অযথ| ব্যয় করিয়! শরীর রক্ষাকল্পে কার্পণ্য করিয়া থাকি। সামাগ্ত 

ছুই চারি পয়সা সম্ভার জন্য বাজারের জঘন্য ভেজাল খাছ্য দ্রব্য ক্রয় করি; 

কিন্তু ইহ! দ্বারা যে আমাদের লাভের গুড় পিপীলিকায় খাইতেছে, তাহ! এক 

বারও চিত্ত করি না। মহাস্মা স্থশ্রুত বলিয়াছেন “তথাহারবৈষম্যাদস্বাস্থ্যম্।” 

আহার হইতেই বল, আরোগ্য বর্ণ ও ইন্দ্রিযপ্রসন্নতা জন্মে। আহারের 

বৈষম্যেই অস্বাস্থ্য হইয়া থাকে৷ 

সম্প্রতি “বেরী বেরী” নামে এক নুতন রোগ আমাদের দেশে দেখা দিয়াছে। 

এই রোগে জর, পদম্ফীতি ও অত্যধিক স্নায়বিক দৌর্ধল্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
রোগীর হৃদপিণ্ড ছুর্বল হইয়া হঠাৎ রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদ্দিও এই 
অভিনব রোগের নিদান সম্বন্ধে চিকিৎসক-মগ্ডলীর মধ মতের বিলক্ষণ অনৈক্য 

দেখা যায়, কিন্তু অনেক প্রবীন ডাক্তার বলেন যে, ভেজাল তৈল থাইয়৷ লোকে 

এই রোগে আক্রান্ত হইতেছে । শুনিতে পাই, আজকাল অনেক ব্যবসায়ী 

সর্ষপের সহিত শোরগৌজ।, পচ! বাদাম প্রভৃতি ভাডিয়া৷ খাটি সর্ষপ তৈল 

বলিয়! বাজারে বিক্রয় করিয়! থাকে । এই ভেজাল তৈলের সহিত “বেরী বেরী: 

রোগের কোন সধ্ন্ধ আছে কি না জানি না, কিন্তু ইহ! যে স্বাস্থ্যের ঘোর 

অনিষ্টকর তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । যে দ্বৃতত আমাদের পরম হিতকর ও 

পুষ্টিকর থাদ্য, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র যে ঘৃতকে স্মৃতি, মেধা, কান্তি, লাবণ্য, সৌকুমাধ্য, 
ওজঃ, তেজঃ ও বলবদ্ধীক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, পণ্ডিতগণ খণ করিয়াও 
যে ঘ্বত খাইতে উপদেশ দিয়াছেন, আজ সেই পরম কল্যাণকর রসায়ন চর্বি 
প্রভৃতি দ্বারা দুষিত। বাজারের এই দূষিত ঘ্বতে ভাজা লুচি কচুরি প্রচুর পরিমাণে 
বিক্রয় হইয়া থাকে। অজ্ঞ বালকেরা এবং অপরিণামদর্শী যুবকগণ প্রত্যহ 
এই অস্বাস্থ্যকর থাগ্ঠ খাইয়া থাকেন। অগ্নিবলের আধিক্য হেতু সঙ্গে 
সঙ্গে ইহার অপকারিতা! বুঝা যাঁয় না বটে, কিন্তু সময়ে ইতার কুফল নিশ্চয় প্রকাশ 
পাইয়া! থাকে। ূ 
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হঞ্ধ আমাদের দেশের আবালবুৃদ্ধ সকপেরই নিত্য পানীয়। ইহার ন্তার 
জীবনী-শক্তি-ব্ধক খাছ অল্পই দৃষ্ট হয়। দেহের পুষ্টির জন্ত যে সকল পদার্থের 
প্রয়োজন, হুগ্ধে সে সমুদয় বর্তমান আছে। কলিকাতায় বা অপরাপর সহরে 

যে ছুপ্ধ সরবরাহ হুইল থাকে তাহার দোষ বহুলত। দৃষ্ট হয়। খাঁটি হুপ্ধ মিলান 
বড়ই কঠিন হুইজ্জা! পড়িয়াছে। বাবসাক্ীগণ দুগ্ধের সর বা মাখন তুলিয়৷ লইয়! 

মথবা ছুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়! বিক্রয় করে। ছুগ্ধে জল মিশাইলে 

তাহার পুষ্টিকরী শক্তি নষ্ট হয় এবং নান! স্থানের দুধিত জল মিশ্রিত করায় 

হুগ্ধ দূষিত হয়। দুষিত ছুগ্ধ হইতে অনেক সংক্রামক ব্যাধির আব্ভাব হুইয়া 

ধাকে। ছঞ্ধই শিশুর প্রধান খাগ্ভ। দুধিত ছ্ধ পানে শিশুর যকৃৎ-পীড়। জন্মিয়। 

থাকে । আজ প্রতি সহরে শিশুর মৃত্যু হার এত বাঁড়িতেছে, দূষিত হঞ্ 

পানই তাহার প্রধান কারণ। আশা করি এই সকল দেখিয়া শুনিয়৷ দেশবাসিগণ 

সতর্ক হইবেন। 

শ্রীন্থরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (ডাক্তার ) গোবরভাঙ্গ। 

কুশদহ । (৮) 

সারদাপ্রসন্ন বাবু--১৮৩৪ সালে সারদা প্রসন্ন বাবু জন্মগ্রহণ করেন। সারদা- 

প্রসন্ন বাবুর বিবরণ আমরা “কুশদ্বীপ কাহিলী” হইতে উদ্ধত করিয়া দিলাম । 

কালী প্রসন্ন বাবুর ছুই পুএ--"সারদা প্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন। এই পুত্রদ্বয় 
নাবালক থাকায় মৃত্যু কালে কালী প্রসন্ন বাবু এক উইল করিয়া যান, তাহাতে 

সারদাপ্রসন্নের মাত বিমল দেবীকে ও তারাপ্রসনের মাতা শ্তামানুন্দরীকে 

আপনার বিষয় সম্পত্তির একুর্জিকিউটি কা এবং 'কপিকাতার খ্যাতনামা আশুতোষ 

দে ও প্রমথনাথ ধে (বীহাদ্িগকে লোঁকে ছাতুবাবু ও লাটুবাবু ঝলিত ) 
ইহার্দিগকে এক্জিকিউটার নিথুক্ত করিয়া যান। কালী প্রসন্ন বাবুর মৃত্যুর পাঁচ 

বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৪৯ সালে তারা প্রসন্ন বাবুর মৃত্যু হয়। তারাপ্রসন্ন বাবুর 
সম্তান সম্ততি না থাকায় সারদা প্রসন্ন বাবুই বিবয়ের উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু 

তারা প্রসন্নের মাতা সারদাবাবুকে নিফণ্টকে বিষয় ভোগ করিতে দেন নাই। 

অবশেষে তারা প্রসন্নের মাত! বার্ধিক চৌদ্দ হাঁজার টাক! মুনফা লইয়া কানীতে বাস 
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করেন। তাহার সৎকাধ্যের ও জন্ত কাশার লোকে তাহাকে পগোবরভাঙ্গার রাণী” 

বলিত। 

পুর্ব্বে বলিয়ছি সারদাপ্রস্ন বাবুর নাল্যকালে শীলসাহেব নামক এক জন 

ইংরেজ শিক্ষকের তন্বানধানে শিঙ্গ] প্রাপ্ত হন। ইনি বরাবর সারদা! বাবুকে 

পড়াইতেন। যখন তারা প্রধন বাবুর মাতার সঙ্গে সারদা প্রসন্ন বাবুর দান্সা হয়, 

তখন এ সাহেব চাকরি ছাড়িয়া দেন । স্মঙে কর্ম ছাড়িলে পর বরাহনগরের 

মুরারিমোহ্ন শাশ ইহার গুহ-শিক্ষক হন। সারদাপ্রসন্ন নাবু ইংবাঁজীতে 

বিপক্ষণ শিক্ষিত হইলেও তিনি পি জাতীয় ধর্মত্যাগ করেন নাই । প্রতিদিন 

সন্ধা। আহক ও আাদ্ধ শ্যান্ত এখং শিত্য নেমিত্তিক কাধ্য সণল সম্পন্ন করিতেন। 

জমিদারী কার্যে তিশি বিশে অভিজ্ঞ ছিলেন, এজন্ত তিনি নিজ চেষ্টায় জমীদারার 

আয় ২০।২৫ হাজার টাকা বুদ্ধ করেন। 

সারদাপ্রসন্ন বাবুর দ্বারা দেশের স্শুহ উপকার হয় । গোব্রডাঙ্গায় যে 

সকল বড় বড় রান্ত। ঘাট দেখ যায়, তাহ! তার চেগ্!র ও অর্থান্ুকুল্যে 

নিম্মিত হয়। ছুরভিক্ষের সময় হনি প্রতিদিন ৫।৭ হাজার লোককে অনধান 

করিতেন। এবং এইরূপ অন্নরধান ৮১৭০ মাস পর্য)ভ্ত কার্সাছিলেন। তাহার 

আতিথেন়্তা এত দুর ছিল বে, তাহার মমযজে গোবরডাঙ্গার বাজারে কাহাকেও 

রাধিবার ভন্ত হাড় ধাঠ কিনিতে হইত না। গ্রামে বা বাঞ্জারে আগুন লাগিলে 

তিন তাহাদিগের াড়াঘর [নম্মাণ করাইর। দতেণ । বে বে সদ্গুণ থাকিলে 

শোকরঞ্জক হওয়া যার, তাহার সে সমুদর মন্গুণহ ছিল। ভিনি একজন 

আদর্শ জমাদার [ছপেন। তিনি নিজ ব্যয়ে গোবরডাঙ্গার বর্তমান ইংরাজী 

বিদ্যালয়টা হাগন কঙেন,একটা। চহপ্পাহীতে যথেষ্ট সাহাধ্য করিতেন। একটা দাতব্য 

চিকিৎসাণয় স্থাপন করেন। তিশি'বনুনা নধার উপর একটা সে প্রস্তত করিতে 

আরম্তড করেন, (কন্ত শেষ কাঁরয়। খইতে পারেন শাই। ৯২৭৫ সালে বঙ্গদেশে 

যে ভীষণ বাতা হয় তাহাতে অনেকেই গৃহহীন ও নিঃম্ব হইয়া বায়, কিন্ত 

সারদা এসন বাধুর অন্ুঞহে সে সনয়ে গোবরডাঙ্গা ও তন্নিকটবত্তা গ্রামসমুখ্র 

শোকে কোন ক& জনুভব কারতে পারে নাই। তাহার এই দানশীলতা ও 

পরোপকাধিতা গুণ দেখিগা শদাখীস্তন স্কুল ইন্সপেক্টর উড, সাহেব তাহার 

এডুকেশন রিপোটে লেখেন যে, সারদা বাবু খিগত ভীবণ বাত্যান্স যেক্ধপ অর্থ 

সস» ০০ পেশি শিস পিস শত পি পাশা? শী শপ ৮৭০ শপ শশা শশা শপ নপাপীস্প পশলা নিল কাজ 
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পা পপ পাপা শা পপ শী এআ সপ পপ পপ পপ আপ এ সি রা স্ষ শপ 

বায় ও কারিক শ্রম করিয়। প্রাঙ্জাপুর্জের উপকার সাধন কলিয়াছেন, তাঁহ। আমি 

স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যদি তীহার গবর্ণমেন্টের নিকট উপা'প লাভ করিবার মানস 

গাঁকিত, তাহ। হইলে উহাকে অনেক উপ্ণাপ্তে ভূষিত করিতে হইত। (কিন্তু 

তাহার সুযোগ্য পুজ শ্রীনুত্ড গিরিজ। প্রসন্ন মখোপাধায় নৃহন সমাটেব জন্মদিন 

স্বতঃ প্রবুত্ত হঈমা তীগাঁকে দিয়াছেন )। সাব্দা প্রপন বাঁবুব বদান্যতা সম্বন্ধে অনেক 

উদাহরণ আছে । বাহুল্য ভয়ে ছু*এবটী স্টল্লেগ করিতেছি । 

“একজন ব্রাহ্মণ সারদা প্রসন্ন বাবুব পিতার নিকট ৫০০০২ পাঁচ ভাজার টাকা 

কর্ন লইয়াছিল। অনেকদিন যাঁৰৎ কিড়িতেই এ টাকা আদায় না ভওয়ায় 

দ্বারবানের! ব্রাঙ্ণকে একদিন দুপুর বেলায় জমিদারী কাছাীতে ধরিয়া ল্ইয়া 

'আইসে। সারদাবাবু তখন বৈঠকখানায় ছিলেন। মুন্দী ব্রাঙ্গণকে সঙ্গে লইয়া 

তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন । ব্রা্ধাণেব পোমাঁকি পরিচ্ছর ও মুখহী। দেখিয়া, 

বিশেষতঃ অনাহারী অবস্থায় দপুব পেশ! তাতীকে আনা হইয়াছে বলিয়া 

উপলক্ষে প্রায় বাহাছুব” উপাধিতে ভূষিত হইগাছেন | এই উপাধি গভর্ণমেণ্ট 

সারদাঁনাঁবু আমলাদিগতে য্পরোনাপ্তি তিরক্কার কারতে লাগিলেন এবং ব্রাঙ্গণকে 

অগ্রে ভোজন করাইতে বলিলেন । শাঁহাঁরের পর বাক্গণ নখন সাঁধদাঁবাঁবুব নিকট 

আনীত হইল, খন হিনি ব্রাঙ্গণের ব্নান ছববন্থার কণৃ! গুশিয়! বংপবোনাস্তি 

বাথিত ভইলেন । এবং সমুদায় আঁমলাদিগের সলখে এ জাহণের পাঁচতাজার 

টাকাঁর খত ছিড়িয়! দিলেন এবং ব্রাঙ্গণকে আব দেন! দিতে হইবে নাবলিলেন। 

অধিকন্ উহাকে পাঁচ টাক। পাথের দিস! বিদায় করিলেন |” 

পল্লীস্থ কোন নিঃন্ব বাক্কির পীড়ার সংবাদ পাইলে সারদাপ্রসন্ন বাবু তৎক্ষণাৎ 

ওষধ, ডাক্তার ও পথাযাদি পাঠাইয়। দিতেন । কোন কোন সমরে নিজেও রাত্রি 

দু"প্রহর পর্য্যন্ত পীড়িতের বাটীতে উপস্থিত পাকিতেন। “একবার গৈগুরের 

মাধন বীড়য্যে মহাশয়ের ্টকস্থম্ত পীড়া তয়। পীড়া '্সত্রান্ত সাংঘ(তিক ছিল। 

ডাক্তারের তাঁহাকে বরফ ও মাস বানাব করিতে বলে। কিস্তু তাভাঁদেখ 

অবস্ত। বড় মন্দ ছিল, বরক ৪ মাঃস যোগাইনান ক্ষনতা ছিল না। বাড়য্ো 

মহাশয়ের পুত্র ১০1১২ বৎসরের বালক, পিনভার এরূপ সাংঘাতিক গীড়া ও 

চিকিৎসার অক্ষমতার হন্য কীদিতে কীদিতে বাজারে যাইতেছিল | সারদাপ্রসনন বারু 

উপর হইতে দৈব ঘটনায় তাহা! দেখিতে পাঁন। এসং বাঁলকটীর নিসট তাহাদের 
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অবস্থা ও তাহার পিতার গীড়ার বিবরণ শুনিয়া তাহাকে সাত্বনা! করিলেন। 

তাহার পিতার জন্য কলিকাতা হইতে বরফ ও মাংস আনিবার ডাক বসাইয়! 

দিলেন (তখন রেল ভয় নাই)। যতদিন মাধব বাড়,য্যে জীবিত ছিলেন 

ততদিন তিনি তাহাকে বরফ ও মাংস যোগাইয়াছিলেন। কিন্তু অধিকদিন 

তাহাকে বাচিতে হয় নাই। এ উরস্তস্ত পীড়াতেই সত্বর তাহার মৃত্যু হয়।” 

দেশের নিতান্ত হুর্ভাগ্যবএতঃ সারদাপ্রসন্ন বাবু অপরিণত বয়সে ১৮৬৯ সালে 

ইছলোক ত্যাগ করেন। 

রার দীনবন্ধু মিত্র তাহার “নুরধুনী” কাব্যে এক স্থানে সারদা প্রসন্ন বাবুর 

সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। ৃ 
“দেখিব গোবরডাঙ্গ। সারদা প্রসন্ন, ধনশালী তমোহীন বন্ধুতা-সম্পন্ন ; 

পবিত্র কলত্র তত্র ক্ষেত্র ক্ষেমঞ্করী, স্বভাবে সাবিত্রী কিংবা সীত| বিশ্বাধরী” 

দীনবন্ধু বাবু তাহার “বিয়ে পাগলা বুড়ে৷ নামক পুস্তকখানি সারদা প্রসন্ন বাবুর 

নামে উৎসর্গ করিয়া তাহার উপর অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচক্ন দিযাছেন। 

সারদাগ্রসন্ন বাবুর একজন বুদ্ধ কম্মনচারী, বিয়েপাগল! ছিল, সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য 

করিয়াই উক্ত পুস্তক রচিত ভইয়াছিল । (ক্রমশ ) 

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ভূতপুর্ব “প্রভা” সম্পাদক । 

হিমালয় ভ্রমণ । 
(পরিশিষ্ট) 

এতদুরে আমার হিমালয় ভ্রমণ একপ্রকার শেষ হইল । কিন্ত প্রথমেই .বলা হইয়াছে, 

আমার ভ্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছটা স্থান। তাহার মহ্যতম, পঞ্চনদ ক্ষেত্রে গুরু নানক-তীর্থ 

“জমসৃতসর” এখনও বাকি আছে। ইতিমধ্যে যে এক বিদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল,__যেপ্রকার 

কর্তব্যান্থরোধে আমাকে আকর্ষণ করিয়!ছিল, তাহাতে মনে করিয়াছিলাম যে, এ সাধ বুঝি পুর্ণ 

হইল ন।। কিন্তু বিধাতার করুণায় সকলই অন্বকুল হইয়া মেল; সৃতরাং তাহাতে আজ 

আমার কি প্রকার আনন্দ হইল তাহ। পাঠক পাঠি $াগণ অনুভব করুন। 

এখানে আর একটী কথ। বল। আবশ্মুাক বোধ করিতেছি। অ।মার এই, ভ্রমণ বৃত্তান্ত 

কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিবার সম্ভাবনা ছিল না, (সে কথাও প্রথমে বল! হইয়াছে ) 



্ ূ ও 

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা । ] হিমালয় অমণ । ২৩: 

কেবল একজন লোক নিজের বিশ্ব'স মতে নিঃসশ্বলে__ম্বাধীনভাবে ভগবানের উপর নির্ভর. 

করিয়। চলিয়াছে মাত্র ঃ তাহ। সংবদপত্রে প্রকাশযোগা নান! জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশে 

এবং তত্তৎ স্থানের বিবরণসহ বর্ণনাটী যে সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইবে তাহ! আশ! কর] যার 
না। শরণাঁগতের সঙ্গে ভগবানের যে “খেলা” তাহার বর্ণন। বিশ্বানী ভক্ষের সদ স্প্হনীয় হইলেও, 

একাধিকবার এ দীর্থ-বর্ণন। সাধারণ পত্রিকার আর কেন ? এই মনে করিয়। এইখানে এ প্রবন্ধ 

শেষ করিব মনে করিয়াছিলাম।. কিন্তু যে বদ্ধুর আদেশের ভিতর দিয়া তগবান্ ইহা প্রকাশ 

করাইলেন ( অন্ততঃ আমার এইরূপ বিশ্বাদ) তিনি পুনরায় বলিলেন “তাহা উচিত নহে ।” 

অর্থাৎ উভয় স্থানের নাম করিয়। যে বর্ণনার কথ! প্রথমে স্বীকার কর! হইয়াছে তাহ! পুর্ণ করা 

আবশ্টক। এইজন্য আমার “অমৃতনর” দর্শন এবং যাওয়া আসার পথে যে সকল স্থানে ও 

বিষয়ে, ভগবানের মহিমা! অন্গভব করিধাছিলাষ তাহ। “হিমালয় ভ্রমণ ( পরিশি& )” রূপে 

প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । বর্ণনা ঘথাসাধ্য সংক্ষিপ্তভীবেই করিতে চেষ্টা করিব। আশাকরি 

পাঠক পাঠিকাগণের তজ্জস্্য ধৈর্ধ্যচুতি ঘটিবে না। | 

২৮শে কার্তিক বুধবার হরিগ্বার হইতে বেলা ৯টার ট্রেণে যাত্রা করিলাম। 
অশ্বতর যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য কিন্ত ঘটন। আমাকে যেন আরো কিছুর মধ্য 

দিয়া লইয়া যাইতে চাহে। সঙ্গে ট্রেণ ভাড়া অল্প থাকার আজ রুড়কি পর্যাস্ত 
টিকিট করিলাম, 'এবং বেলা প্রায় ১২টার সময় রুড়কি ষ্টেশন হইতে ভিতরে 
আসিলাম। অসময় হইয়ছে, বিশেব এখানে কেহই পরিচিত নাই। একটা 

বাঙালী বাবুব বাড়ীতে প্রবেশ করিশলান। পাম্নে চাকর ছিল, তাছার নিকট 

জানিলাম এ বাঁমাঁচরণ বাবুর বাড়ী; তিনি এখন মিরাট গিয়াছেন, বাড়ীতে তাহার 

বৃদ্ধ! মাত! 'আছেন মাত্র । 'আরো জানিপান এ সহরে নাঙালী ২৩ জন আছেন 

এখন সকলেই কর্মস্থানে গিয়াছেন। আমি বামাচরণ বাবুর বাড়ী ন্নান করিয়া 

চাঁকরের নিকট আমার আসন রাখিয়া! বেড়াইতে চলিয়া গেলাম । 

পরুড়কি ব্রীজ” অর্থাৎ হরিদ্বার হইতে দক্ষিণাভিমুখে গঙ্গার ক্যানাল আসিয়! 

এখানে একটা পূর্রপশ্চিমবাহিনী অগভীর নদী থাকায় তাহার উপর দিয়! 

সেতুযোগে ক্যানাল লইয়! যাইতে হইগ্সাছে । সেতু বা ব্রীজ, প্রায় আধ মাইল 

পর্যাস্ত গিয়াছে । ইহার নিম্মাণ কৌখল অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার । তলদেশ ও 

ছুইপার্খব খিলাঁনের গাথ নি অতি আশ্চর্যজনক এবং নু ব্যয় সাপেক্ষ । তৎপরে 
খুব খোঁল! জায়গ,য় রুড়ংকি কলেক্ের সম্মুখে গিয়া! পড়িলাম, কিন্ত ভিতরে যাইতে 

আর ইচ্ছা! হইল ন!, কিছু পরিশ্বান্ত হইয়া ছিলাঁম। আর একটু অগ্রসর হইয়! 
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,একটি উদ্ভান বাটিকার দ্বারে লেখা দেখিলাম [২ ৮. 11155100, বুঝিলাম খুষ্টায় 

মিশন 1 ভিতরে গেলাম তখন স্কুলের কার্ধা হইতেছে দেখির! চলিয়া আমিতে 

উদ্যত হুইয়াছি, এমন সময্ন একটি সুত্র শ্মশ্রধারী মিষ্টভাষী ভদ্রলোক ( হিদ্দুস্থানী 
বোধ হুইল ) আসিয়। আমার আবশ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার ভাব বুঝিয়া 

একটা ঘরে বসিতে দিয়! কিছুক্ষণের জন্ত বিদায় লইলেন। তৎপরে আসিয়৷ আলাপ 
করিলেন, তাহার নাম নারায়ণ দাস। এখানে একটী অনাথ আশ্রম এবং বালক- 
বালিকা-স্কুল আছে। নারায়ণদাস বেশ সদালাপী, আমাকে কথাবার্তায় এবং 

জঅপ-.-( বোধ হয় কিছু খাগ্তও হিল) পান করাইয়া তৃপ্ত করিলেন। তাহার 

সঙ্গে থুষ্টধন্দ ও একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা হইপ্লাছিল। যখন সহরে 

ফিরিয়া আসিলাম তখন বেল! ৫ট! বাজিয়! গিয়াছে । 

বামাচরণ বাবুর বাড়ী হইতে আমার আসন লইয়া! বাবু শ্তামাচরণ সুরের 

বাসায় গেলাম ও তথ! হইতে হেমবাবুর বাসায় আসিলাম। এখানে রাত্রিতে 
ভগবানের নামগাঁন হইল। দিনের বেগায় আমার আহার হয় নাই গুনিয়া 

শীত্ব শীঘ্র থান্ত প্রস্তত করিতে বলিলেন। আহার করিয়া! শ্রামবাবুর সদর ঘরে 

আসিয়া! রাত্রে শরন করিলাম । | | 
২৯শে কাণ্তিক বৃহস্পতিবার । প্রাতে স্সানাদ্দি করিয়! বেড়াইতে বাহির হই! 

যখন বামাচরণ বাবুর বাড়ীর সন্মুখ দিয় যাইতেছি, হঠাৎ আমার পশ্চাতে 
বামাচরণ বাবুর চাকর আসিয়া আমার হাতে একটী সিকি দিয়া বলিল, 

“মহারাজ! কাল মাইজীর বাড়ী আপনার আহার হয় নাই, ইহা আপনার জন্ত 
তিনি দিয়াছেন।” আমি মনে করিলাম যদি ইহা ন! লই তবে বৃদ্ধা মনে ও 

সংস্কারে আঘাত পাইবেন। বোধ হয় তিনি আমাকে হিন্দুস্থানী সাধু মনে 

করিয়াছিলেন। 

শ্টামবাধুর বাড়ী আহার করিয়। বেল! ১০টার পর ্রেশনে আদিলাম, 

সাহারাণপুরের টিকিট করিয়া ট্রেণে উঠিলাম। বেল! ৪টার পর সাহারাণপুর 

পৌছিয়, ষ্টেশনে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস! করিলাম এখানে সাধুদিগের থাকিবার 
স্থান কোথায় পাওয়! যাইবে, সে ব্যক্তি বলিল “মহারাজ ! বাবু গঙ্গারামের 

বাগিচা চলে যান।” ষ্টেশনের নিকটেই বাবু গঙ্গারামের বংগিচার আসিয়া 

দেখিলাম, বাগিচা মানে বাড়ী স্থানটা অনেক যায়গা লইয়া! একট! পল্লীর 
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মত। কতকগুলা বাড়ী ঘর বসতি আছে, কিছু কিছু শন্ত ক্ষেত্রেও আছে, 
তাহার মধো বাবু গঙ্গারামের ছোটখাট পাক! বাড়ী। অনেক লোকনডন বাঁলক 

বালিকা ও গো, মহিষ লইয়া-_-একট1 বড় পরিবার বোধ হুইল। বাবু- 
গঙ্গারাম তখন বাড়ী ছিলেন না। তিনি রেলওয়ে কন্ট্রা্টার। আমি তাহার 
গৃহে অতিথি হইলাম । | 

আজ আমি এই প্রথমে পঞ্জাৰী গৃহস্থের বাড়ী অতিথি হইয়া এখানে একটু 
বিশেষত্ব দেখিলাম । ইহার! যে এক্সপ সাধুসেবা প্রিয় তাহা আমি আজ 

প্রত্যক্ষ করিলাম। গুরু নানকের ধর্মের প্রভাবে সাধুভক্তি এই জাতির অস্থি 

মজ্জাগত হইদ্৷া গিয়াছে । আমি আহারাদি করিয়! শুইয়াছি তখনও নিদ্রা 

আসে নাই, হটাঁৎ দেখি আমার কে যেন পা টিপিয়া দিতেছে তাড়াতাড়ি 

উঠিয়া দেখি, সুন্দর সুন্দর ৩টী বালক, “মহারাজ সেবা করে, সেবা করে* 

বলিতেছে--তখন বুঝিলাম তাহার! গৃহস্বামীর পুত্রগণ। তাহাদের শিক্ষাই 

এই যে, গৃহে সাধু শান্ত আসিলে তাহাদের পদসেবা করিতে হয়। অতঃপর 
আমি তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া গল্প শুনাইলাম এবং তাহারা আমার 

নিকট বাংল! বর্ণমালা লিখিয়! লইয়াছিল। 

৩০শে কার্িক। প্রাতে বাবু গঙ্গারামের সঙ্গে আলাপ হইল। তৎপরে 

স্নানাদির কার্ধ্য শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান অস্তে সহরের মধ্যে চলিয়া গেলাম । 

বন্কিমবিহারী বন্দোপাধ্যায় উকিল বাঁবুর বাড়ী গিয়া তাহার সহিত আলাপ 

হইল। তিনি অনেক সতপ্রসঙ্গ করিয়া শেষ এক সাঁধুর কথা বলিলেন যে, 
তিনি সাধন দ্বারা এমন শক্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, সর্বজীবে তাহার একান্ত 

সমবেদনা! অনুভব হইত । একদা তিনি দেখিলেন এক গাড়োক়ান গোরুর পীঠে 

ছুই ঘা চাবুক মারিল, সাঁধু তাহাতে নিজদেহে ব্যথার ভাব প্রকাশ করেন, তাহার 

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তীহার নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে তীহার পীঠের কাপড় 

তুলিয়। দেখিতে বলেন, তখন দেখ! গেল তীহার পাঠে ছইটী চাঁবুকের দাগ 

পড়িয়াছে। আমার যতদূর শ্মরণ আ"ছ, তাহাতে মনে হয় বঙ্কিমবাবু ধেন 

এ ঘটন! সচক্ষে দেখিয়াছিলেন বলেন, এবং উক্ত সাধু বোধ হয় তাহার গুরু 

ছিলেন । “অতঃপর শেষ কথা হইল, আগামী কলা প্রাতে যেন তাহার 

বাড়ী আমি মধ্যান্ত ভোজন করি, আর 'আামার সঙ্গীত শুনাইবার অভিপ্রায় 
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বুঝি! বলেন গ্রাতেই সঙ্গীত হইবে। এখানে নৈনিতাল সঙ্মিহিত ভীমতাল 
আশ্রমস্থ “সোহং স্বামী'র ( তৃতপূর্ব সার্কাসের প্রফেসর শ্তামাকাস্ত চাটুযোর ) এক 
শিষ্যের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাহারাণপুরে আরও .২৪টী 

বাঙালী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল । 
১ল1 অগ্রহারণ। বঙ্কিমবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষ/! করিয়। বেলা ২টার 

সময় সাহারাণপুর ছাড়িলাম। বাত্রাকালীন ষ্টেশন সন্নিহিত কারখানাক্ন বাবু 

গ্রঙ্গারামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে তিনি বলিয়াছিলেন। আমি আজ 

অন্বাল৷ পধ্যস্ত যাইতে চাই শুনিয়। তিনি একখানি টিকিট করিয়া দিলেন 

এবং বলিলেন “অন্বাল। বাবু মুক্ষাসিংএর গুরু দরবারান্ন থাকিবেন।” 
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ওহে হুঃখ তুমি মোরে কি দেখাও ভয়, 

অতি নিদারুণ তুমি ভবের মাঝাকে, 

পাষাণ সমান তুমি নির্মম নিষ্ঠুর, 

তথাপি করিনা ভয় আমি তো তোমারে। 

ভীষণ ভ্রকুটি করি যার পানে চাও, 

তৰ কোপানলে ভন্ম করি সেই ক্ষণে 

অতুল বিভব রাশি, জনমের মতো 

রাখো সেই অভাগার মরণ-জীবনে। 

যেখানে নির্দয়, তুমি কর পদার্পণ, 

স্বর্গের মাধুরী যদি তার কাছে হারে, 
তাহলেও মুহুর্ডেকে চূর্ণ হঃয়ে যায় ॥ 
সাজাইয়। ধ্বংস-রাশি নষ্ট কর তারে। 
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স্থখ যথ! মন-ন্থখে করেন বসতি 
অটল অচল সম অনস্তের তরে, 

একবার তব দৃষ্টি পড়িলে তথায়, 

আকাশ-কুস্ম-নম ভাঙে ছু করে?। 

শস্তপূর্ণা বন্ুন্ধর! অনপূর্ণা সদা 
দীন হীন দরিদ্রের বসতি অস্তর, 
এমন স্থথদ স্থানে তোমার কৃপায় 
হর্ভিক্ষের ভীম দৃপ্ত উঠে নিরস্তর | 

সাহসী নিভীঁক বীর, প্রতিজ্ঞ! পালনে 

নিজ প্রাণ তুচ্ছ মানি দেয় জলাঞ্জলি; 

এহেন বীরেশ উড়ে আবর্জন। মতে। 

সহিতে নারিয়! তব ভীম-শরাবলী।. 

ধার্মিক প্রধান, ধার ধর্মে রত মন, 

পরদ্ধেষ পাপকার্ধ্য পৃথিবীতে যতে। 

স্পর্শিতে যাহার অঙ্গ নারে কদাচন, 

সেও ছাড়ে নিজ-পথ কণ্টকের মতো । 

এহেন ভীষণ তুমি শীর্দিল-বিজনী 
তব উপক্রমে ভাঙে সুখ সাধ যত, 

শৃন্তে অট্রালিক! সন, কটাক্ষ সন্ধানে ; 
তোমার তাড়নে কাপে সবাই সতত। 

কে বলে গরল “সঁকে।, অতি ভয়ঙ্কর, 

যাহার পরশে হয় বিলুপ্ত চেতন, 

একেবারে খুলে বায় ভবের শৃঙ্খল 

জালিয়! হাদয়-মাবঝে আক্ষেপ-জলন। 
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কিন্তু তব ভীম শ্বাস স্পর্শে তচু যার, 

চির দিন কাদে সেই এ ভব-ভবনে; 
তাহার সুতীব্র জাল! থামেন৷ কখন 

আলিঙ্গন করে তোমা সজল নয়নে । 

যদিও মুরতি তব অতীব ভীষণ, 

তথাপি হৃদয় মম নহে বিচলিত, 

চির সখ! তুমি মোর শৈশব যৌবনে, 

তাই সদ! তোম। হেরি হই আনন্দিত। 

অভ্যাসে গরল হয় অমৃত সমান, 

শ্বাপদে মানবে হয় অক্ষর প্রণর, 

তবে তোমা সনে মোর সুদৃঢ় সন্তাব 

€কেন-না হইবে ভবে ?-_-হ,য়েছে নিশ্চয় ! 

শৈশবের ক্রীড়া -সঙ্গী তুমি হঃখ মোর, 

কৈশোরের বন্ধু তুমি বিধির বিধানে, 

তবে এ যৌবন কালে ভ্রকুটি বিস্তারে 

কেন মিছে ভয় মোরে দেখাও বয়ানে? 

এস এস প্রিয় বন্ধো, তুমি মোর সখ, 

আব্লীবন তব,সনে রহিব জড়িয়া ) 

কেবলে তোমায় হঃখ অতি নিরদয়, 

তুমি ষে আমার সঙ্গে রয়েছ মিশিয়া ! 

উঠুক সহাপা-মুখে তব মিন্দ-ধ্বনি, 

গাহুক কল্পনা-কবি তব নিন্দা গান ? 

জগত বিপক্ষ হ'লে তবুও বলিব-__ 

“অন্ধের নয়ন হঃখ শীতপিতে প্রাণ |” 
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তুমি মোর চির সখ! চির দিন থাকো! 
আমারে ঘেরিয়া, দূরে যেওনা কখন। 

জগদীশ-পদে সদ করি এ প্রার্থনা 

সহাস্তে তোমারে পারি করিতে বরণ। 

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্তী । 

সংগ্রহ । 
মার্কিনের বৈজ্ঞনিক ও ডাক্তারগণ এক বিরাট সভার বহু পরীক্ষার! 

স্থির করিয়াছেন ;--তুঁতে জলের দুষিত বীঞ্জাণু বিন করে। টাইফয়েড 
জ্বর, কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি সকল দুষিত জলস্থ বীজাণুর দ্বারাই হইয়া 
থাকে। তুতে দ্বার শোধিত জল পান করিলে এ সকল রোগ হইবার সম্ভাবনা 

নাই। জলকে সিদ্ধ করিয়া অত্যন্ত উষ্ণ করিলেও যে সকল বীজাণু মরেনা, 

তু'তে হবার! তাহার! মরিয়! যায়। জলে এনাপ পরিমাণে তুঁতে মিশ্রিত করিতে 

হয়, যাহাতে বর্ণ ব! আস্বাদের কোনো ব্যতিক্রম না ঘটে। আমেরিকার 

সায়েশ্টিফিক্ পত্রে লিখিত হইয়াছে, এক শত মণ জলে সওয়! তিন তোলা বা 

প্রতি আড়াই হাজার মণ জলে একসের পরিমিত তুঁতে বাবহার করিতে হয়। 

পল্লীগ্রামের দূষিত জলপান করিয়! ধাহার! ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ রোগে 

ভূগিতেছেন, তাহার! পানীয় জলে এ পরিমাণ তুঁতে মিশ্রিত করিয়! তৎপরে 

সেই জল ছাকিয়৷ পান করিতে পারেন। তু'তে মিশ্রিত করিবার তিন 

চারি ঘণ্টা পরেই জঙ্গের দূষিত বীজাণু মরিয়া যায়। 

লিহোরের প্রবাসী ডাক্তার মিঃ উইলিয়াম এফ, ব্রেণ, আই-এম্ এস্, সর্প- 
ংশনের এক নূতন চিকিৎসা-প্রগ্রালী আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছেন। তিনি 

তাহার এই নবপ্রণালীর চিকিৎসার কথ! “পাইওনিয়ার+ পত্রিকায় লিখিয়! পাঠাইয়া- 

ছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে,_-"একটি কাচের গ্লাসে করিয়! কিঞ্চিৎ 

স্পিরীট  রািয়!, *ত'হাতে কার্পাসের তুল ভিজাইয়া যে স্থানে সর্পে দংশন 

করিয়াছে, সেই ক্ষত স্থানের উপরে প্র গানটি রাখিয়! ম্পিরীটু সংযুক্ত কার্পাস 
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ভূলায় অগ্নি সংযোগ করিয়া দাও । তুল! পুড়ির়! গ্লাসের মধ্য থেশে বাধুশন্ত 

হইলে দেখা যাইবে যে, গ্লাসে বিষাক্ত রক্ত সঞ্চিত হইয়াছে। এইরূপে বায়ুশূন্ততার 
প্রাবল্য বিলক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । কেন না দেখা যায় যে, ক্ষত স্থানের 
চর্ম এঁ গ্লাসে আটিয়া লাগিয়া! যায়” যেস্থান সর্পদষ্ট হইলে ব্যাণ্ডেজ, বাধিবার 

উপায় থাকে না, তিনি সেইন্ধপ স্থানে এই চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন 

করিতে অন্নরোধ করেন। যাহারা .সর্পদষ্ট ব্যক্তিগণের চিকিৎসা করিয়! থাকেন, 

তাহার! এই প্রণালী অবলম্বন করিয়। দেখিতে পারেন। আমাদের দেশে “মাল, 

বৈস্কগণ এবং ওঝাগণ দংশন কঠিন জ্ঞান করিলে, “অনল-বাঁণ” প্রভৃতি করিয়া 
থাকে, তাহাতে তুলার সলিত! ঘ্বুতে ভিগ্জাইয়৷ কলার পাতার উপরে করিয়। -ক্ষত 

স্থানে রাখিয়া এঁ সলিতা জালিগ়্া দেয়। বোধ হয়, ডাক্তার উইলিয়ামের 
চিকিৎসার সহিত প্র চিকিৎসার বিজ্ঞান-সঙ্গত কোনে সম্বদ্ধ থাকিতে পারে। 

প্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্তী । 

স্থানীয় সংবাদ । 
পীড়িত শরৎচন্দ্র খাটুর! দ!তব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা দ্বর্গার রামকৃষ্ণ 

রক্ষিতের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র রক্ষিত অত্যন্ত - পীড়িত হুইয়! চিকিৎসার্থে 
কলিকাতায় আসিয়াছিলেন ; তাহাতে আমরা চিন্তিত হুইয়াছিলাম। ঈশ্বর 

কৃপায় এক্ষণে তিনি কথঞ্ৎ সুস্থ হইয়াছেন দেখিয়! সুখী হইলাম। আমরা 

পুর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, শরৎ বাবু এই সময় তাহার পিতৃকীন্তি 

ডাক্তার খানার ব্যয় নির্ববাহের জন্ত একটায ট্রাষ্ট সম্পত্তি ঘার! উহার ব্যবস্থা করিলে 

ভাল হয়, নতুবা এ কাধ স্থায়ী হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। খাঁট্রা 

গৌবরডাঙ্গার ব্যবসায়ী শ্রেণী, কোন কোন সৎকার্য করিয়াও তাহাকে 

স্বারী করিতে পারেন নাই, প্রায় এক পুরুষেই তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে। 

সকলেরই একবার ভাবিয়া দেখ! উচিত, স্ব্যবস্থার গুণে জগতে কত কত 

সৎকীন্ডি লুদীর্থ-কাল স্থায়ী হইয়াছে। 
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সম্থলিত, ধণ্ঝম, সমাজ ও 
বিবিধ বিষয়ক 

| মাসিক পত্র ও সমালো5চন । 

.  দ্বাম যোগীব্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত। . 

২১. স্থকিয়া সীট, কলিকাতা । ;.. 
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দেলখোল। 
5.1, ফিনি এ পর্য্যন্ত কখনও এসেন্ন দেলখোস বাধিহার 

র্ ৰ করেন নাই তাহাকে আমরা কেবল মাত্র ঝকলিয়। 

_বুঝাইতে পারি না, দেলখোসের গ্ুখাসে [ক ্রশ্কতির, 

কত মধুর, তৃপ্তির. ও !ক্রিপ ঘার্থকালাছায়া, 

[আপনি একশিশি দেলথোস ঝ)বছার কণিলেই কুবিতে 

পারিবেন। ৮: জু 

প্রতি শিশি--১২ টাক1। 

0 

-. এইচ বহ্, পারফিউমা'র, 
দেলখোস হাউস, ।. 

বৌবাগ্রার কলিকাতা । . 



লা 

কুশদহ বাসিক প্র. 
ভার ১৩১৭ ॥| 

প্রার্থনা | 

গাও ক, বাজ বীণ।, মিলি সম-স্থুরে, 

ঈশ-ইচ্ছ?, জীব-ইচ্ছা মিলে যে প্রকারে। 

হে সর্ধগত সর্বান্তর্যামী পরমাত্ম। বিশ্বপতি ভগবন্! বিশ্বব্রন্মাণ্ডের প্রতি 
যে তোমার অপার করুণ। প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ 

নাই $ কিন্ত সকল নরনারী তে! তোমার করুণা অনুভব করিতেছে না, বরং 

তোমার করুণায় এবং তোমার স্বরূপে স্থির-বিশ্বাসের অভাবে কি প্রকার অশান্তি 

জ্বাল 'অনুভব করিতেছে তাহা তো আমরা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতেছি। 

প্রভু! আমরা যে তোমার করুণ! দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম) তাই কি 
চারিদিকে অবিশ্বাস অশান্তি দেখিয়া আমরা এরূপ ব্যথিত? অতঃপর বিশ্বাস 

ুত্রের সাক্ষাদান করিতে-__-তোমার করুণার সমাচার ঘোষণা করিতে তুমি 

যে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছ ইহা! যদি কল্পনা ন! হয়, এবং তাহার 
উপায় বিধান ও তাহার কার্ধ্য নির্বাহ একমান্ন তোমার করুণাতেই 

হইতেছে এসকল আমরা ম্পষ্টরূপে দেখিয়া, সভয়ে অতি কাতরে তোমার 

শ্রীপাদপন্ধে এই প্রার্থনা করিতেছি বে, তুমি ষে অভিপ্রায়ে ষে ভাবে, তোমার 

মহিমার কথা বলাইতে চাও, আমরাও যেন ঠিক সেই ভাবে সেই অভিপ্রায়টীই 
প্রকাশ করিতে পারি । কেন না এ পথে প্রধান ছুইটা বাধা দেখিয়া সম্প্রতি বড় 

ভীত হইয়াছি। একটা বাঁধ! .নিঞ্সের আমিত্ব, দ্বিতীয়টা লোকরঞ্জন স্পৃহা! ॥ তুমি 

কূপ! করিয়া আশু এই বাধাবিপ্ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা! করিয়া তোমার নহিমা 

প্রকাশ করিতে সক্ষম কর। আমর! যেন তোমার আদেশ বিকৃত না! করি, এবং 

লোকরঞ্জন স্পৃহা সাংসারিক বুদ্ধির অধীন হইয়া তোমার সত্যকে যেন খর্ব ন! 
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করি। এই কাধ্যে যখন প্রথম হইতেই তোমার করুণ আমর! প্রত্যক্ষ 

করিতেছি, তখন তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় কি ব্যর্থ হইবে? ইহা তো 

কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না । অতএব তুমি যে অভিপ্রায় এই “কুশদহ” 

পত্র প্রকাশ করাইলে ইহাতে তোমার শুভ-ইচ্ছ। যাহা, তাহাই পূর্ণ হউক) 
জাষর| যেন যন্ত্রের ভার কার্ধ্য সাধন করিয়া, তোমার মছিম! দর্শন করিতে 

করিতে কৃতার্থ হই। 

সঙ্গীত । 
ঝিঝিট মিশ্র--একতালা । 

বিশ্বাসী হও ওরে মন, সকল অভাব যাবে দূরে । 

হয় আশার বায়ু প্রবাহিত সদ! বিশ্বাসীর অন্তরে । 

জানন! বিশ্বাসের বলে, অটল পর্বত টলে, 

অনায়াসে শিলাভাসে গভীর সাগর নীরে। 

থে হয় বিশ্বাসী সম্তান, মানে না কোন ব্যবধান, 

(সেযে) প্রাণ-মন্দিরে, প্রাণেখরে দেখে সদানক্দ ভরে । 

নিশ্বাস হলে সঞ্চার, রহে ন। পাপ ব্যভিচার, 

ন্নায্মের কোলে শিশু ছেলে আনন্দে বিরাজ করে। 

(বিধান-সঙ্গীত ) 

শাস্ত্র সঙ্কলন। 

৬৬ । শীশ্গতং ব্রঙ্গ পরমং প্রুবঃ জ্যোতিঃ. সনাতনম্। 

যন্য দিব্যানি কণ্ম্াণি কথয়ন্তি মনীষিণঃ ॥ 

মহাতারত--আদ্দিপর্ব ১২৫৫ . 

জ্ঞানীর! বীহার পবিত্র কার্ধ্য কীর্তন করিয়া থাকেন, তিনি নিত্য গর্ব 
জ্যোতিঃশ্বরূপ সনাতন পরব্রহ্ম । 
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৬৭। নান্তি সত্যসমো ধর্মে ন সত্যাদ্বিগ্ভতে পরম্। 

ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিভাতে। 
আদি ৭৪১০৪ 

সতোর সমান আর ধর্ম নাই, এবং সত্য হইতে প্রররুষ্ট বন্তও আর কিছুই 
নাই, ইহলোঁকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্ঘও আর নাই। 

৬৮। তপশ্চ দানঞ্ শমো দমশ্চ ত্রীরার্জবং সর্বভূতানুকম্পা। 

স্বর্গন্য লোৌকম্য বদন্তি সন্তো! দ্বারাণি সপ্তিব মহাস্তি পুংসাম্ ॥ 
আদি ৯৪২২ 

সাধুলোকের! বলেন-_-তপত্তা দ্বান, শম, ইন্দ্রিরসংঘম, লজ্জা, সরলতা ও 

গ্রাণিগণের প্রাতি দয়৷ এই সপ্তবিধ গুণ মনুষ্যের ন্বর্গলোকে যাইবার শ্রেষদবায়। 

৬৯। এতদ্ধি পরমং নাধ্্যাঃ কাধ্যং লোকে সনাতনম্। 

প্রাণানপি পরিত্যজ্য যন্তর্তহিতামচরে ॥ 
আর্দি ১৬৪1৪ 

প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও স্বামীর হিতসাধন করিবে, ইহলোকে নারীগণের 

ইহাই শ্রেষ্ঠ সনাতন ধর্ম। 

৭০ | ক্ষমা ধণ্পঃ ক্ষমা যতভ্ঃ ক্ষমা বেদাঃ ক্ষম! আতম্। 

য এতদেবং জানাতি স সর্ববং ক্ষম্তুমরহতি ॥ 

বনপর্ব ২৯:৩৬ 

যিনি জানেন যে, ক্ষমাই ধর্ম, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই বেদ, ক্ষমাই শাস্ত্র, তিনি 

সকলকেই ক্ষমা! করিতে সমর্থ হয়েন। 

৭১। ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্। 

ইহ সম্মানমুচ্ছন্তি পরত্র চ শুভাং গতিম্ ॥ 
বন ২৯৪২৪৩ 

জ্ঞানী ব্যক্তির সতত ক্ষম/ কর! কর্তবা ; যখন মনুষ্য সকলকে ক্ষম! কয়েন, 

তখন তিন ব্রন্মকে প্রাপ্ত হয়েন। অতএব ক্ষমাশীল বাক্তিদিগেরই ইহলোক ও 

ক্ষমাণীল ব্যক্তিদিগেরই পরলোক । তাহারা ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে 

সদগতি লাভ 'করেন। 
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৭২। যণ্কল্যাণমভিধ্যায়েড তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ । . 

ন পাপে গ্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবে ॥ 
: বন ২৯৩৪৪ 

যাহা' কল্যাণ জানিবেক, তাহাতে আপনাকে নিয়োগ করিবেক । পাপাচারী 

ব্যক্তির প্রতি পাপাচরণ করিবেক না, সর্বদ। সাধুই থাকিবেক। 

৭৩। যথাদিত্যং সমুদ্ধন্ বৈ তমঃ পুর্ববং ব্যপোহতি । 
এরং কল্যাণমাতিষ্ঠন্ সর্ববপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ 

্ বন ২০৬৫৬ 

হুর্যোদয়ে যেমন অন্ধকার তিরোহিত হয়, সেইরূপ পাপ করিয়া কল্যাণ আচরণ 

করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়! যায়। 

(ক্রমশঃ ) 

চাহে 

 অদৃষ-বাদ। 
প্রায় সকল লোকই অৃষ্টবাদী । কিন্তু অদৃষ্ট-বাদে বিশ্বাস সকলের সমান 

দেখা যায় না । এমন অনেকে আছেন, বাহার! মুখে বলেন “অদৃষ্টে যাহ আছে 

তাহাই হইবে” অথচ এ বিশ্বাসে তাহারা নিশ্চিন্ত নহেন। ইহাতে বুঝ] যায় যে, 

'গওরূপ একটা “মত” মুখের কথায় থাকিলে কিছু আসে যায় না, উহার ফল 

বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করে। বাহার! স্বভাবতঃ বিশ্বাসী, নির্ভরশীল তাহারা 
যে ভাবেই .হউক অনৃষ্টবাদের সুফল অনেকট। লাভ করিতে পারেন। এজন্য 
অদৃষ্টবাদ্দের সঙ্গে বিশ্বাসের নিতাস্তৎ নিকট সম্বন্ধ বল! যায়। যেখানে জ্ঞান 
অপেক্ষা। বিশ্বীসের ভাব অধিক, দেখানে অবৃষ্টবার্ধের ভাবও অধিক। জ্ঞান 

বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনৃষ্টবাদের ভাব অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হুইয়! 
গিয়াছে ঃ তাই শিক্ষিত শ্রেণীর অধিকাংশে এখন 'যা+ত1” একট! অদৃষ্ট-বাদে 

ঠিক বিশ্বাসী নহেন। অতএব এই মতভেদ্ব ভাবভেদের মধ্যে অনৃষ্টবাদের 
সুফল আমর! কি লাভ করিতে পারি তাহাই প্রদর্শন কর!. এই প্রবন্ধের 

-উদ্দেস্ত। কিন্তু যাহার! অনৃষ্টকে খ্রাক্তন বা ভাগ্য বলেন, যাহ পূর্বজন্মের 
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কর্ম্ফলে হয়, এ প্রবন্ধে আমর! সে সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলিবার প্রয়োজন 
দেখি না, কেন ন! পূর্ববজন্ম সম্বন্ধে আলোচন! পূর্ব প্রবন্ধে হইয়াছে । এখানে 
আমাদের বক্তব্য এই যে, অদৃষ্ট শব্দের সহজ অর্থ, যাহা! আমাদের দৃষ্টির 
অগোচর বা জ্ঞানের অতীত, আমর! কিরূপে সেই অনদৃষ্ট অজ্ঞাত বিষয়ের 

উপর নির্ভর করিয়! নিশ্চিন্ত চিত্তে কাধ্যক্ষেত্রে ব জীবন-পথে চলিতে পারি, 

এবং সেই অজ্ঞাত বিষয় বা বস্ত বাস্তবিক কি পদার্থ তাহাই আলোচন! করিয়! 
দেখ! আবশ্তক। 

যাহ! দৃষ্টির অগোচর তাহাই অ-দৃষ্ট। দেখ! যায় না, জান! যায় না, 
বুঝ! ধায় না এমন কতই অনীম-বিষয় আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে । আমরা 

দেখিতে পাই, জানিতে পারি, বুঝিতে পারি, এমন বিষয় কত অল্প, অথচ 

নিয়ত আমাদিগকে ন! দেখা, না জানা, ন| বুঝা বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতেই 

হয়। প্রতি নিরতই আমাদিগকে অ-দৃষ্টের মধ্যে প্রবেশ করিতেই হইতেছে। 

সুতরাং সেই অনৃষ্ট বস্তকি? আমর! কোন্ অজ্ঞাত বস্তর মধ্যে প্রবেশ করি 
তাহা! প্রথমতঃ দেখা উচিত। দ্বিতীয়তঃ সে বস্ত আমাদিগকে কোনও 

নির্ভরশীলতা নিশ্চিন্তত। দিতে পারে কি না তাহা ও দেখা আবশ্তক। 

আমর। সহজজ্ঞানের সাহায্ বুঝিতে পারি যে, আমাদের জ্ঞান কঙ অল্প-_ 

আমর] কতটুকু বুঝি, কিবা জানি; অথচ আমাদের এই অল্প জ্ঞানও প্রকাশ 

পাই না যদি ইহার মুল অনস্তজ্ঞান না হইত। যদি আমর! অনস্ত জ্ঞানের 
আশ্রিত না৷ হইতাম, তবে আমাদের স্থিতিরও সম্ভাবনা ছিল না। বোধ 

হয় এখন ঝুঝতে কাহারও বাকি রহিল না যে, এ অনন্ত জ্ঞান বস্ত ভগবান্ ভিন্ন 

আর কিছুই নহে। আমর! অল্প জ্ঞান সম্পন্ন হইলেও অনন্ত জ্ঞানময় ভগবানের 

আশ্রিত হইরা, তাহার দ্বার ওতপ্রোতভাবে পরিবেষ্টিত হইয়া! আছি। 

আমাদের ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান, সকলই তিনি জানিতেছেন, দেখিতেছেন । আমরা 
প্রকৃতপক্ষে সেই অসীম জ্ঞানমক্-__-করুণাময়, পরমদয়াল পিতার হাতে আছি। 

আমর! আমাদিগকে তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়! নিশ্চিন্ত হইতে পারি। আমাদের 

ভাঁলমন্দ,সামর! কি বুঝি, কি বা জানিতে পারি কিন্তু তিনিই আমাদের প্রকৃত মঙ্গল 

বুঝিতেছেনঃ তিনিই আমাদের সর্বপ্রকারে মঙ্গল বিধান করিতেছেন । আমরা 

যতক্ষণ বাসন! বিকারে জড়িত থাকি, তাহার উপর নির্ভর ন|/ করিয়া নিজের 
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ক বুদ্ধির উপর.নির্ভর করিয়া চলি, ততক্ষণ কিছুতেই না নিশ্চিত চিত্ত 

এহুইতে পারি না). অনৃষ্টের, উপর নির্ভর করিয়াও নিশ্চিন্ত হই না। কিন্ত 
অনৃষ্ অর্থে সেই. অনন্ত জ্ঞানমন্ পুরুষের উপর যখন নির্ভর করিতে পারি 
তখন নিশ্চিন্ত হ্ই। ' | 

5 এখানে এই এক প্রশ্ন আসিতে পারে যে, আমর! ভগবানের উপর 
নির্ভর. করিলেও কর্মফল জনিত ছুঃখ হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইতে পারি? 
উত্তর । কর্মমইতো সজীবতার লক্ষণ, যেখানে জীবন আছে সেখানে কর্ম্মও 

আছে। ফলভোগী হুইব বলিয়াই পিত! পরমেশ্বর আমার্দিগকে সস্তানরূপে 

সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে কর্মে এবং তাহার ফলভোগে আমাদের কোনও 

ছুঃখের কারণ নাই কিন্তু কর্মফল অর্থে এখানে যাহ! নিজ-বাদনাকৃত কর্ম, 

যাহা ঈশ্বর-ইচ্ছা ন1 বুঝিয়া কর্ম কর! হয়, যাহাকে অকন্ বলে, তাহার ফল 

ততদিন ভোগ করিতেই হয়, যতদিন তাহার উপর নির্ভর করিয়া__তাহার অধীন 

হ্ই়! কর্ম না করা হইবে । যখন তাহার উপর নির্ভর করিয়! কর্ম করা যায়, 

তখন তিনিই আমাদিগকে বিগত অকর্ম-পাপ, ক্ষমা করিয়! বর্তমান অকর্্ম হইতে 

রক্ষ/। করেন । বালক যখন পিতার হাত ধরিয়া চলে, তখন সে হাত ছাড়িয়া 

দিতেও পারে, কিন্তু পিতা যখন বালকের হাত ধরিয়] শইয়! যান তখন বালক 
ূ নিরাপদে চলে। অতএব এখন বোধ হয় স্বচ্ছন্দে বল্পিতে পাঞ্জা বার যে, আমাদের 

প্রত্যেক অজ্ঞাত মুহূর্ত একমাত্র অনস্ত অজ্ঞাত ভবিষাৎকালের অংশ মাত্র) মেই 

কালের নিয়স্ত। ধখন একমাত্র অনন্ত জ্ঞানময় ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ নন, তখন 

অনস্ত জ্ঞানময় ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলা আর অজ্ঞাত অ-দৃষ্ট অবস্থায় 
নির্ভর কর! প্রা একই কথা। সুতরাং ধাহার! অদৃষ্টের প্রতি এই ভাবে 
বিশ্বাস করিতে পারেন নাই ৬ কি অনির্দিষ্ট অন্ধকার আচ্ছন্ন অবস্থার কল্পনা 

লইয়া সুস্থির থাকিতে পারেন? " কখনই না। 

শিক্ষিত শ্রেনীর ধাহার! বলেন অনৃষ্ট বলিয়া! এমন কোন অবস্থা থাকিতে 

পারে না, যাহা! |বনা কারণে স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। সকলই কাধ্য 

কারণ সম্তৃত। কারণ ভিন্ন কোন কার্য হয় না। সুতরাং অদৃষ্টের ঘোহাই 

দিয়া লিশ্চেষ্ট থাকা অজ্ঞতা মাত্র। তাহাদের এ কথায় আপত্তি করিয়া কেহ 

কেহ বলেন, "সকল বিষয় যদি এই বর্তমান অবস্থার একমাত্র চেষ্টার ফলেই 
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এপার জা হর আপ প্রা 

হয়, তবে যেখানে দেখা যায় শত চেষ্টা করিয়াও বিশ্তাবৃদ্ধি স্বত্বেও কেছ অন্ন" 
স্থানে অপারক, আর কেহ বিন! চেষ্টায় লক্ষপতি হয় ইহার কারণ কি?” 

আমরা এখানে শিক্ষিত শ্রেণীর প্রথমোক্ক মত” সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াও 

নির্ভর-শ্রীল চেষ্টার -পক্ষপাতি, অর্থাৎ চেষ্টা ব! পুরুষকার প্রয়োগ করিব বটে 

কিন্তু তাহ! সম্পূর্ণ রূপে অনস্ত জ্ঞানময় বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া! করিব। 

তৎপরে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, বিনা চেষ্টা বা যথেষ্ট চেষ্টা না করিয়াও 

সহস! প্রচুর ফল লাভের কারণ সম্বন্ধে পূর্বে পপুর্নজন্ম” ও “কর্মফল” 
প্রবন্ধে যে সকল তত্ব বিবৃত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট । অর্থাৎ “মানুষ কেবল 

নিজের জন্ত নিজে নহে। প্রত্যেকেই বর ফল স্বরূপ। প্রত্যেকটা বহর 

সঙ্গে ভাল মন্দে, সুখ হুঃখে জড়িত। একে যেমন অপরের সদ্িময় লাভে 

উপকৃত তেমন পাপ অপরাধের জন্তও প্রপীড়িত।” সুতরাং একের সৌভাগ্য 
অপরে সংক্রমিত হইবে না কেন? তেমন আর দশের ভারে ভারাক্রাস্ত একও 

কথন কখন ক্ষতিগ্রস্ত । তবে ব্যক্তিগত দোষগুণ যে একেবারেই ব্যর্থ হয় 

তাহ! নহে। যেমন একব্যক্তি কিছুই উপান্জন না করিয়াও উত্তরাধিকারী 

হত্রে লক্ষপতি হুইয়াও যদি সে ধন সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে তাহার যোগ্যতা ন! 

থাকে, তবে বিনা ক্লেশে ফল লাভ করিয়াও তিনি সফল হইতে পারেন ন!। 

যাহ! হউক ইহার মধ্যে সার কথ! এই যে সুখ হঃখ, স্ুক্কৃতি দুষ্কৃতি বা সৌভাগ্য 

এবং ছরাদৃষ্ট সকলের পক্ষে একই বাহিক অবস্থার উপর নির্ভর করে ন। 

একে যে বস্তু লাভের জন্য লালাগ়িত, অন্তে তাহা ত্যাগের জন্ত ব্যাকুল। 

একে যে সুখে মগ্ন, অন্তে সে সুখ ত্যাগে সদাস্থখী। স্থখ হঃখের প্রকৃত 

কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞানতার উপর নির্ভর করে। জ্ঞানীর নিকট সকল 

অবস্থাই সুখকর, অজ্ঞানীর পক্ষে সকল অবশ্থাই অশান্তির হেতু হয়। যে 

জ্ঞানের বিমলানন্দের সংবাদ জানে না, তাহার নিকট সম্পদ ও পার্থিব স্ুখই 
কিছুকালের জন্ত শ্রেষ্ঠ সুখ রিবেচিত হয়। কিন্তু সম্রাটকে ভিন্াস! কর, 

তিনিও বলিবেন বিষয় স্থথে প্রাণ সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয় না। প্রাণ আরও 

কোন অজ্ঞাত---দৃষ্ট বস্তর আকাজ্ষী। অতএব বাহিক কোন অবস্থাকে 
বাস্তবিক ন্ুকর্কৃতি'বা ছুরাদৃষ্টের ফল স্বরূপ বল! যায় না, উহ! প্রার্কৃতিক নিয়মে 
মান্ষে আবির্ভীব ও তিরোভাব নিয়ত হুইয়াই থাকে। অজ্ঞানী তাহার, ভিতর 
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হইতে দুখ হঃখেক্স কল্পন! করিয়া! থাকে। বাস্তবিক ছঃখ বলিয়া কোন বন্ধ 
নাই। বিধাতা কেবল মানবের জন্ত সুখ বা আনন্দের স্থৃষ্টি করিয়াছেন 
তাহ! প্রাপ্তির সহজ-সরল পথ “ইঈশ্বর-বিশ্বাস” | ভগবানের ক্ক্পায় সকল মানুষ 
তাগাতে বিশ্বাসী এবং নির্ভরণীল হউন ইহাই আমাদের প্রাণের কামন। 

মাৎসর্্য | 

বরষার ধরাখানি হলে রসবতী 

শিখিগণ নাচে গায় করিয়া! আরতি, 

মুঞ্জরিলে তরুবর অলিগায় গান, 

গগনে হামিলে রবি ধর! পায় প্রাণ । 

অখিল জগতে যদি কখন কোথায় 

একটি আনন্দ রেখা হাপিয়! লুকায়, 

তবে তার অগণন লহরী কম্পন 

হাসা নাচার বিশ্বে মধুর মোহন। 

এক প্রেম সুত্রে বাঁধা বিশ্বচরাচর, 

একের আনন্দে হাসে সকলে শরপর, 

তবে কেন মানবের হদয়েতে হায়» .. 

পর সুখে সুখ বিন! ছুঃখ দেখা বায়! 

প্রেমময় বিশ্বপানে ফিরালে নয়ন 

হৃদয়ে নীচত অত থাকেন! কখন। 

গ্ীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 
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প্রশ্ন-উত্তর | 
প্রশ্ন । আপনি কি কাঁজ করেন? 

উত্তর। আমি অর্থ বিনিময়ের জন্ত কোনও ব্যক্তির বা! কোম্পানির 

কাজ্জ করি না। 

প্রশ্ন। তবে কি আপনি কোন ব্যবসা করেন? 

উত্তর। অর্থোপাজ্জন উদ্দেশ্যে আমি কোনরূপ ব্যবস| করি ন|। 

প্রশ্ন। আপনার বুঝি বিষয়-সম্পর্তি আছে, তাহা দ্বারাই আপনার সংসার 
নির্বাহ হয়? 

উত্তর। এক্ষণে আমার কোন বিষয়-সম্পত্তি নাই। 

প্রশ্ন। তবে কি আপনি সন্গযাসী ? 

উত্তর । আমি সংসার এবং সমাজ ত্যাগী সন্ন্যাসী নহি। 

প্রশ্ন। ওঃ বুঝেছি, আপনি ধর্ম ধর্ম করে বেড়ান; আপনি কোন্ 
সম্প্রদায়ের ? 

উত্তর । আমি সম্পূর্ণরূপে আমাকে কোন সম্প্রদায়ের বক্তে পারি না। 

প্রশ্ন। আপনি যখন সংসারে স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করেন, তখন আপনার 
একট! সমাজ আছেই, সে সমাজ আপনার কোন্ সমাজ ? 

উত্তর। যে সমাজ বা মণ্ডলীর সহিত আমার উদ্দেশ্ঠ এবং ভাবের অধিকাংশ 

মিল আছে, তাহাই আমার সমাঁজ হইলেও, আমি সম্পূর্ণরূপে আমাকে এক 

সমাজের বলিতে পানি না, কেন না, জগতের কত কত জন-মগুলীর সহিত 

আমার ভাবের ও উদ্দেশ্টের মিল আছে, স্থৃতরাং সেই বাস্তবিক বিশ্ব-সমাজকে 

অস্বীকার করিয়া একটী সমাজের নামে আমার, পরিচয় দ্বিলে অসত্য বল! হয়। 

প্রশ্ন। যেসমাজ আপনারই ভ্তাঁয় জগতের সকল মানবের মধ্যে আপনার 

ভাব ও উদ্দেশ্তের এক্যত! দেখিয়া! সকলকেই আপনার বলিয়া শ্বীকার করেন, 
এমত সমাজের সহিত আপনার পরিচয় দিতে আপত্তি কি? 

উত্তর। এক সমাজ-মধ্যেও যখন সকলের উদ্দেশ্ত ও ভাবের এরক্যত 

দ্বেখা যায়. না, এমন কি বিপরীত ভাবের ব্যক্তির সহিত এক সমাজের 

নামে পরিচন্র দিতে হয়ঃ পক্ষান্তরে আমার উদ্দেগ্ত ও ভাবের মিল জগতের 



চে | | . কুশজহু। | রি ভা, ৩4৭: 

সকল: সমাজের মধ্যেও আছে, ইহা আমি যখন হইতে. বুধিতে পারিয়াছি 
তখন হইতে আমাকে (আমার নাম একটী ধর্ম-সমাজজের নামে পরিচিত 

থাকিলেও ) কোনও এক সমাজের নামে পরিচিত করিতে আঙ্গি প্রস্তুত নহি। 

নি 1. আপনার নাম কি? 

উত্তর। আমার নামের সঙ্গে বোধ হয় আমার জাতি জানাই আপনার. 

প্রধান উদ্দেস্ত ? 

প্রশ্ন । কতকট! তাহা বটে! ০৯ ৬ 

,১:উততর। আমার দেহ, প্রচলিত জাঁতি-সংস্কার অনুসারে যে জাতি হইতে 

উৎপন্ন, বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমি তাঁহার পরিচয় দিতে অগ্রস্তত নহি, এবং 

সমন্ত মন্গুষ্যের মধ্যে আমি প্রধানতঃ চারিটা ভাবের ( আত্মিক, মানসিক, 

শারীরিক, এবং অতি স্থুলদর্শী ) ভেদ স্বীকার করিয়াও উহাকে জাতি ঝা ব্রণ 

এবং তাহা জন্মগত বা বংশগত রূপে স্বীকার করি না । আতএব আপনি যে 

ছ্াৰে আমার জাতি নির্ণরর করিতে চাহিতেছেন, তাহা ভ্রাস্তি মাত্র, সুতরাং 

অগ্রয়োজনীয়। | 

প্রশ্ন । আপনি কি ব্রহ্মজ্ঞানী ? 

। - উত্তর । ব্রহ্ম অনস্ত-অসীম, তাহার জ্ঞানও অশেষ, তাহার জ্ঞানের কতটুকু 

আমি লাভ করিয়াছি তাহ। ঠিক করিতে পারি না, সৃতরাঁং সে অর্থে আমি 

জানাকে “ক্রক্ষভ্ঞানী” বলিতে পারি না । আমি জানলাভের আকাঙ্ী মাত্র। 

4 প্রশ্ন ।. আপনি ষে প্রকার শ্বাধীনতা এবং উদারতার কথা বলিতেছেন, 

তবেকি আপনি কোনও সমাজ এবং সাধু ভক্তেয় নিকট উপক্কৃত নহেন, এবং 

তজ্জন্ভ তাহাদের বাধ্তা স্বীকার করেন না? 

; উত্তয়। আঁমি জগতের সকল, সাধু-ভক্ত মহাঁজনকেই . ভক্তি করি, বিশেষ 

বিশেষ ভাবের জন্ত বিশেষ বিশেষ"ব্যক্তিকে ও ভক্তি করি, কেবল এক ভগবান্ 

ভিন্ন ফোন সমাজ বা ব্যক্তির নিকট আত্ম-বিক্রয় কগিতে ইচ্ছুক নছি। 

প্রশ্ন। আপনার কথাগুলি শুনিতে মন্দ নয়, আচ্ছ। মহাশয়! আর 

একদিন অস্চুগ্রহ করে দর্শন দিবেন, আরও অনেক প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা রহিল। 

আঞ্জ একটু কাঁজের অন্ত ব্যস্ত আছি। ও 
: "উত্তর । যে আজ্ঞা, নমস্কার । কশ্চিৎ *ব্রহ্মজ্ঞান” আকাঙ্জী। 
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অন্বাল।, পৌছিতে সন্ধ্যা হুইয়। গেল। ষ্টেশন হইতে বাঁবু- সুক্ষাসিংএর 
গুরুদরবার! উদ্দেশে চলিতে চলিতে একটু অন্ধকার বোধ হইতে চাগিল? 
জিজ্ঞাসা করিয়। যাইতে যাইতে একজন বাঙালীর সঙ্গে দেখা হইল । 
সে ব্যক্তি বলিল “আজ আপনি এই নিকটেই কালীবাড়িতে থাকিতে পারেন, 

মুক্ষাসিংএর দরবার! আরও বাহির পথে দূরে আছে এ অন্ধকারে যাইতে আপনার 

কষ্ট হইবে।” সুতরাং আমি কালীবাড়ি গেলাম। 
উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কোন কোন স্থানে বাঙালীর দ্বারায় কালীবাড়ি 

স্থাপিত হইয়াছে, এখানে সহসা! কোন ভদ্রপোৌক আসিলে, এমন কি সপরিবারেও 

থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হন। তবে সাধু সন্্যাসীদিগের পক্ষে এ সকল স্থান 

উপযুক্ত নহে ; তাহাদের প্রয়োজনও হয় না, কেননা সে জন্য “ছত্র” “মঠ বা 

আশ্রম সকল যথেষ্ট । যাহা হউক আমি এক রাত্রির জন্য কালীবাড়ি 

রহিলাম। ইতিমধ্যে একব্যক্তি আমার নাম জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে আমি 

বলি, আমি যে বাঙালী তাহাতো৷ বুৰিয়াছেন, তারপর আমার নাম জিজ্ঞাসার 
বোধ হুয় আমার জাতি জানাই আপনার উদ্দেশ্ত। কিন্তু আমি ওরূপ সংস্কারের 
বশবর্তী হুইয়! চল! অনাবশ্তীক মনে করিয়াছি । সুতরাং তাহ! জানিয়া আমার 

সম্বন্ধে আপনাদের কোন ফল নাই ; এই কথার মধ্যে আর একটি ভদ্রলোক 
বলিলেন, পসাঁধুর নাম জিজ্ঞাসা কর! অন্যায়,” তখন পূর্ব প্রশ্ন কর্তা কিছু কুষ্ঠিত 

হইয়া বলিলেন, “ই! আমার অন্তায় হইয়াছে ।” তাহাকে আমি বলিলাম, 

না মহাশয়! এ আর আপনার অন্তায় কিঃ আমিতো! সন্যানী সাধু নহি। 

ষাছা হউক অবশেষে তাহাদের সঙ্গে কিছু ভাল কথাবার্তা হইল । 

রা অগ্রহায়ণ, প্রাতে কালীবাড়ি আসন রাখিয়! মুক্ষাসিংএর গুরুদরবারার 

অন্থুপন্ধীনে গেলাম । অল্প দূরে গিয়াই তাহ! পাইলাম । দরবারার খাঁর 
দেশে একটা যুবক সাধু দীড়াইয়! ছিলেন, তাহার সহিত আমার. প্রথমে 

আলাপ হইল।, তিনি আমার দঙ্গে আসিলেন এবং কালীবাড়ি হইতে আমার 

আঁদন লইয়া পুনরায় দরবারায় গেলাম । | 
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: শিখদিগের গুরুদরবারা প্রায় হিন্দুর ঠাকুরবাড়ি তুল্য, তবে এখানে কোন 
দেবি নাই এবং সাধুধিগের জাতিভেদ নাই। সাধু মানেই ধিনি ইচ্ছা ও 
সাহস করিয়! বাইতে পারেন তিনিই স্থান প।ইন্লা থাকেন। 

... অল্পক্ষণের ম। 
বধ্যে এখানে ' 

কেন জানি না, 

উপস্থিত হইল। 
লাগিলেন, অথচ 

তেজস্বী, ধর্্মপিপ 

হুইল তাহ] প্রাক 

বেশ তৃপ্তি বোধ: 

হাটু পথ্যস্ত এক] 
নিঃসঙ্গভাবে বি! 

ভেক-চিহ্ধ এবং 

বিরোধী । তাহ 

প্রাণের অনুরাগ 
পরমহংস সন্যাস 

কথাবার্থ। হইল। তৎপরে ন্নান আহারান্তে বলিয়! কথাবার্থার মধ্যে বলিলেন, 

“এক সাধুর কথ৷ আমি অনেকদিন হইতে গুনিয়াছি, সে স্থানের নিকট দিয়াও 

কতবার গিয়াছি কিন্ত কখন তাহাকে দেখি নাই, আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে 

উভয়ে যাওয়া যায় ।” (অবশ্য আমাদের সকল কথাই হিন্দি ভাষায় হইতেছিল। ) 
আমি বলিলাম, কতদুর যাইতে হইবে? তিনি বলিলেন, "এখান হইতে চ্লিয়! 
গেলে আব রাত্রে এক গ্রামে থাকিয়া আগামী কল্য বেল! ছুই প্রহরের মধ্যে 

ভথান্থ পৌছিতে পারা যাইবে। আর অল্প দূর টেণে গেলে কল্য ৮/৯টার 
বম পৌছিতে পার! যায়, কিন্তু টেণে যাইবার প্রয়োজন কি? আমি 

বলিলাম, আমার নিকট কিছু রেলভাড়! আছে চলুন, কঙকট! টেণেই যাওয়! 
বাক ॥ এই বলির! যেমন স্বল্প অমনি যাত্রা করা হইল। কিন্ত মনে হইল 
বাবু, গল্গায়াম, সুক্ষাসিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া ছিলেন। বিশেষতঃ, 
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তাহার আশ্রমে রহিলাম, ভার সঙ্গে দেখা করিয়! যাওয়! কর্তব্য । ইহা! শুনিয়! ' 
সাধু বলিলেন, “বাজারে তাহার. দোকানে, তিনি এক্ষণে বোধ হয়: আছেন ।” 

আমর! বাবু মুক্ষাসিংএর দোকানে গিয়া, আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিয়। 

বলিলাম, সাহারাণপুরে বাবু গঙ্গারাম আপনার দরবারায় থাকিতে আমাকে 
বলিয়াছিলেন, আমি . আজ আপনার দরবারায় ছিলাম, এক্ষণে এক 

মহারাজের সহিত আর এক মহাত্মার দর্শনে ফাইতেছি। বাবু মুক্ষাসিং প্রবীণ 

শান্তমূত্তি পুরুষ । “তিনি বলিলেন, "আগ আমাদের দরবারায়, দরবার অর্থাৎ 

সভ! হইবে, আপনি থাকিলে ভাল হয়?” আমি বলিলাম, সম্ক করিম! ঘাত্র। 

করিয়াছি, স্বল্প ভ্রষ্ট হওয়! উচিত নহে। তথন তিনি একটু অপেক্ষা করিতে 

বলির ভিতর হইতে একটা টাক। আনিয়া! আমার হাতে দিলেন। 
আমরা ষ্রেশনে আসিয়। থ। সময়ে টে,ণে উঠিপাম। কয়েকটা ষ্টেশন অতিক্রম 

করিয়! সারাণ্ডী স্টেশনে আসি! টেপ হইতে গ্রামাভিমুখে চলিয়া এক গ্রামে এক 
গৃহস্থ বাড়িতে রাত্রি যাপন করিলাম। গৃহস্বামী সামান্ত অবস্থাপন্ন হইয়াও 
আমাদিগকে-খুব যত্বে আহার ও শয্যা দিলেন। বোধ হুইল, আমার স্দী সাধুর 

গগে তাহার পূর্বেও পরিচয় ছিল। 

ওরা অগ্রহান্নণ প্রাতে চলিয়! আমরা বেলা ৯টার মধ্যে “বাধোচি” গ্রামে 

সাধুর আশ্রমে পৌছিলাম। গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কিছু দূরে দূরে 
এক এক ঘর বসতির চারিদিকে ক্ষেত্র সকল। মধ্যে মধ্যে এক একট! কূপ, 

তাহ! হুইতে মহিষের দ্বার! চালিত এক প্রকার কাষ্ঠের যস্ত্রেশত শত কলল জল 
উঠির! ক্ষেত্র সকল অভিষিক্ত হইতেছে । এ প্রদেশে চাঁষ কার্যে বৃষ্টির জলের 

জন্ত প্রায় নির্ভ৬ভউ করিতে হয় না। এর গ্রামের এক প্রান্তে আশ্রম; 

আশ্রমের পর কেবল জঙ্গল, কিন্ত এ নিবিড় বূন-জঙগল নহে, ছোট ছোট গাছে 

এক প্রকার 'বাটি-জঙ্গল” বলে। এক একটি ঝোপের চারিধার এমন পরিষ্কার, 

বোধ হয় এক্ষণেই কেহ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে, অথচ তাহ! স্বাভাবিক। 

এমত অসংখ্য জঙ্গল শ্রেণীতে শুনিলাম ১২ মাইল স্থান ব্যাপিয়! এই বন। 

এই স্থান পাঁতিয়াল! রাজ্যের অন্তর্ঠত। আরও শোন। গেল পাতিয়াল। মহারাজা 

এবং এ স্থানের জনমগ্ডলী সাধুর প্রভাব অনুভব করেন। এই জঙ্গলে কোন 

ইংরাজ শিকারী আসির। বন্দুক চালাইর! জীব হিংসা! করিবার হুকুম নাই। 
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তারপর আমরা! হাক দেখিবার জন্য এত কষ করিয়া রে আসিলাম, 
তিনি কখন আশ্রমে 'খাফেন 'না। 'আশ্রমের বাঁহিরে এ অঙঈগলের 'মধোঁ 
ধতকগুলি. পর্ণ-কুটাঁর. আছে, তাহার: যখন যেটায় ইচ্ছা থাকেন? 
জর্জলের অনতিদুরেই তিনি তখন আছেন শুনিয়া আমরা তীহাকে দেখিতে 
ঈালাম 1 প্রথমে যাহা দেখিলাম, তাহাতে শ্রদ্ধ! ভক্তির বিষয় কিছুই মিলিল 
ঈ]। তিনিতে| উলঙ্গ এবং দেখিতেও সুন্দর-সুত্ী| নহেন। তারপর আমরা 

প্রকটু নিকটস্থ হইতে. চেষ্টা করিতেছি এমন সময় তিনি আমাদের দিকে লক্ষ্য 

ধিক! ভয়ানক ধমক দিয়া ”আরে, চলি যা, চপি যা” বলিয়া উঠিলেন। 
আমরা সাধুবাক্য শোঁনাই কর্তব্য জ্ঞানে তখন আশ্রমে আঙিলাম। আশ্রমটা 
অতি সুন্দর মনোরম বোধ হইল। প্রশস্ত প্রাঙ্গন মধ্যে রোপিত এক একটা 

ধকুল, আত্ত্, নিম্ব বৃক্ষ-শ্রেণীতে সুশোভিত এবং ছার়াযুক্ত । বৃক্ষমূলে বেদীগুলি 

অতি পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন। তথায় বসিয়া সাধন ভজনের পক্ষে অতি 

আন্কুল স্থান। আমি একটা বৃক্ষতলে স্থান করিয়া লইলাষ। আশ্রমে আর 
এ্রকটা প্রশস্ত পাঁকাগৃহ মধ্যে একদিকে রম্ধনাঁদি হয়, অপর দিকে রাত্রে অনেকেই 
শয়ন করি থাকে । আমরাও রাত্রে ঘরের ভিতর ছিলাম। প্রতিদিন অনেক 

নয়নারী সাঁধুজীকে দর্শন করিতে আসেন। অনেক ভোজা ভ্রব্যাদিও আসিতে 
দখা গেল। আশ্রমে অনেক লোৌক আহার করে। একজন “সেবক” আছেন 

তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদ্বেশীয় ত্রৈলঙ্গী বলিয়া! বোধ হইল, তিনিও সন্ন্যাসী সাধু 
নীম রাঁড্ডমলজী। ক্ষুধা পাইলে সাঁধু জঙ্গল হইতে “আরে অন্নপপাঁণি লায়” বলিয়! 

চীৎকার করিতে থাকেন। প্রাতে একবার ভোজ্য পাঠাইতে হয় আর যখন ইচ্ছা! 

ডাকিলে পাঠান হয়। অনেকগুলি কলসী জলপুর্ণ কর! থাকে তাহার ইচ্ছা! 

মত ব্যবহার করেন। আশ্রম মধ্যে একটা পাকা ইদ্বানা আছে তাহার জল 
আতি উত্তম বোধ হইল। এই স্থানটাতে তখন অধিক শীত বা অধিক শ্রীগ্ম বোধ 
মা' হওয়ায় অতিশয় আরাম বোধ হইতে লাগিল । বনমধ্যে পাথী সকল এবং 
মর দেখ! গেল। 

বসমারা ্বানাহার এবং বিশ্রাম করিয়া পুমরার সাধুজীকে দেখিতে 

গেলীম। তখন আরও কতকগুলি নরনারী তাহাকে দেখিবার “হা জঙ্গলে 

শুবৈশ কূরিয়। একস্বানৈ হনিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন সাধু 'নৈতা 
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স্বূপ ছিলেন দেখা গেল.। আমর! প্রথমে দাধুজীকে একটা কুটীরে. শয়নূ. করিয়া 

থাকিতে. দেখিরা সেই: দিকে; আগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমায় সঙ্গী সাধু, 

কিছু পশ্চাতে ছিলেন। আমি যেমন ।একটু অগ্রসয়় হইয়া! নিকটে গিয়াছি। 

অমন্দি "কো হায় রে, কে! হ্যায় রে” ৰলিতে বলিতে যী লইয়া মারিজে 
আঙসিলেন, আমর! সটান প্রস্থান করিয়! আশ্রয়ে আসিয় রক্ষা পাইলাম পরে 

অপরদিকে দর্শকদিগের নিকট কি একট। গোলযোগ হইতে লাগিল। গুনিলাম, 

সেই যাত্রিদলের নেত।! সাধুকে মারিতে গিয়! ছিলেন, তখন তিনি বলেন পমাে 
' মহারাজ, এবি আপ্কাই অঙ্গ হ্যায়” ইহা শুনিয়! একেবারে অনেক দুর জঙ্গল 
মধ্যে চলিয়া গেলেন। আমর! আশ্রমে আসিয়৷ তাহার বিষয় ভাবিতে লাগিলাম 1 

তাঁরপন্ন দেখি আশ্রমের ভিতর আর এক উলঙ্গ সাধু রহিয়াছেন। তাহার 

ভাব স্বভাব মহাত্মাজী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহার বরস বোধ হয় ত্রিশের বেশ 

নয়, দেহখানি বেশ সুস্থ সবল, কাস্তি শ্রীও মন্দনয়, কিন্তু তিনি মৌনী। 

নিতান্ত শান্ত শি্টভাব। আপন মনেই কখন হাস্ত করেন কখন গাীর্ধ্যভাবে 

যাঁতা, একট। কাঞঙ্জ লইয়৷ থাকেন। ডাকিয়া আহারীয় দিলে খান নচেৎ 

পাড়য়াই থাকেন । রাত্রিতে একখানি বালাপোষ দেওয়! হয়, কখন গায়ে দেন 

কখন তাহ! যেখাঁনে সেখানে পড়িয়া থাকে । শুনিলাম প্রায় ছুই বৎসর কাল 

তিনি এই আশ্রমে আছেন। | 

রাত্রিকালে আশ্রমে অনেক লোক থাকিতে দেখিলাম। সকলেরই আহার 
হইল। আমার সঙ্গী সাধুর সহিত রাঁডডুমলজীর কিছু তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল । 

৪51 অগ্রহায়ণ। আমার সঙ্গী সাধুজী আমাকে অতি প্রত্যুষে ডাকিয়! 

বলিতেছেন, “চলিয়ে মহারাজ 1” অর্থাৎ তিনি আজই এখান হইতে চলিয়া বাইতে 

চাছেন কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল এতুদুরে আদিলাম, সাধুর ভাবতো 

কিছুই বুঝিতে পারিলাম না এখনই চলিয়া যাইব? কেমন অতৃপ্ত, অনিচ্ছার 

ভাব মনে হওয়ায় বলিলাম, মহারাঁজ ! হামারা আবি যানেকো ইচ্ছা নেছি 

হোতা! । সাধু বলিলেন, “বহুৎ আচ্ছি বা হ্থার়, ইয়া সাধুকী মৌউজ্ হায়, আপ্. 

রছিয়ে মানে, চলোঙ্গে ।” প্রাতে আমি তাহাকে কতকমূুর অগ্রসর করিয়! 

কিঞ্িৎ ট্রেণ'ভাড়। দিয়া বিদায় লইলাম, তিনি আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। 
আশ্রমে আসিয়া রাভ্ডমলজীকে সম্মুখে পাইলাম, তিনি আমাকে, দেখিয়া 



বলিলেন)-?তুম্ কুছ্-দিনা হিয়া রহো!, ও সহায়াজ আবি চখচল হায়।” আমি তখন 
একটু -ফাতক় ভাবে তাহাকে বলিলাম, মহারাজ! আপ্্ক1 ককপা বেগর এ 
মন্থারাকগকে1. মহিমা -হাম্ষো' বুঝনে সক্তা নেছি) আপ্ রাতায়ে উন্কে। কা] 
স্বভাব হার। তাহাতে রাঁডডুমলজী বলিলেন, “রছে! রছে! উন্কে! লীল! দেখে! ! 
উন্নে বানক স্বভাব হায়,.ষব. য্যাঁয়সা মউজ (ইচ্ছা) ত্যায়সা করতা হয়।” 

আছি এই দিন এখানে থাকিয়! একবার জঙ্গলের দূর পর্য্যস্ত বেড়াইয়৷ আদিলাম, 

যতই বাই ততই যাইতে ইচ্ছা হয়। পাখী সকল নির্ভয়ে সানন্দে ডাকিতেছে, 

হরিণও ২1১টী দেখিলাম। পিপীলিক! এবং পাখী সকলের জগ্ত প্রাতে জঙ্গলের 
কতক দূর পধ্যস্ত আটা, চিনি, শন্ত ছড়াইয় দেওয়! হয়। 

রি জাশ্রমে যখন যাহা! যেমন আসে সেই মতই খান প্রস্তত হয়, বিশেষতঃ এ 

প্রদেশের লোকে সাধারণতঃ খুব মোটা থায় কিন্ত আমি বাঙালী, এজন্য রাঁডড,মলঙজী 

আমার আহারের একটু বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বোধ হইল, অর্থাৎ 

গরমের আটার বূটী পাইয়াছিলাম। এইরূপে সামান্ত সামাগ্ত বিষয়েও ভগবানের 
করুণ! দেখিয়। কৃতার্থ হইয়াছিলাম। পরস্ত এই বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হুইয়! 

তখন বাহা! বুঝি নাই এখন তাহা ভাবিক্া৷ আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। 

+ প্রদ্দিন রাড্ডমলজী আমাকে একটা টাক! দিয়! বলিলেছ “ইস্কে| রাখো, 
ভুমারা আত্তে আরা হ্যায় ।” আমি এই সন্ন্যাসীর অযাচিত দানেন্স জন্য অবাক হইয়! 

গেলাম, কিন্তু এ পধ্যস্ত মহাত্মার কোন প্রসন্ন ভাব লাভ করিতে পারিলাম না। 

এদিনও অপরানে একবার শুনিলাম জঙ্গলের মধ্য হইতে ডাকিয়। বলিলেন, 

প্রাড্ডুমলজী, রাড্ডুমলজী, পত্তি তোড়।” অর্থাৎ ইক্ষু ক্ষেত্রে পাঁত। 

ভাঙ্িতে বলিতেছেন । তাহার সকল কথার উত্তরে রাডডমজলী বলিতেন, “সত্য 

বচন মহারাজ ।” পাত! ভাঙ্গার কারণ কি, আমি রাড্ডমলজীকে জিজ্ঞাসা করিলে 
বলেন, “বোধ হয় শীত্র অনেক লোক আসিবে, গো মহিষের আহার আবশ্তক 

হইবে তাই একাধ্য করিতে বলিলেন, উহার কোন কথা অর্থ হীন হয় না।” 

| কিছুক্ষণ পরে যখন তিনি একট।৷ ইক্ষুক্ষেত্রের নিকট বসিয়া তাহার শুষ পত্র 

ভাঙ্গাইতে লাগিলেন, তখন আমি একটু দূর হইতে তীহাকে দেখিলাম, তখন 
ুন্তি বেশ প্রশান্ত বোধ হইতে লাগিল, কিন্ত আর কোন কথাই শোন! গেল না, 

কেবল মধো মধ্যে “আডউর ততোড়, আউর তোড়” বলিয়াছিলেন। প্পায় লক্ষ্য 
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রান এই কার্য হইল আমি ক্ছু আগেই চলিয়া আসিলাম। ॥ রাত্রি শেষে 

নিপ্রাভঙ্গের পর, স্থিব ভাবে সাধুর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মনে এই ভাব হইল, 

উনি আমার্দের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । আমরা লৌকিকভাবে কত 

মিথ্যার সঙ্গে মিশিয়। আছি 3 উনি সর্ধতোভাবে সঙ্গ রহিত। কোন মনুষ্য, 

জীব বা বিষয় হইতে ভগ্ন প্রাপ্ত হন না, উহ্বীকে বুঝা আমাদের এ বুদ্ধির ঠিক 

সাধ্য বিষয় নহে। এব্প একটী অলৌকিক উজ্জল চরিত্রের আদর্শ আমার্ 

মনে প্রকাশিত হইয়া, মনের বিষাদ ভাব চলিয়া গেল এবং অত্যন্ত আনন্দ হইল। 

ইহাতে বুঝিলাম এক্ষণে আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, এতদাপেক্ষা অধিক চেষ্টার 

এ লময় নয়। 

৫ই অগ্রহথায়ণ__প্রাতে উঠিয়। রাড্ড,মলজীকে জানাইলাম অগ্যই আমি যাইব ॥ 

তিনি বলিলেন, “আঁউর নেহি রহোগে ? আচ্ছ। ! থোড়া ভোজন কর্কে চলে 1” 

ঠিক যেন দেশীভাব। আমি স্নান করিয়। কিছু আহার করিলাম। সাধুজীকে উদ্দেশ্তে 
প্রণাম করিয়া বাদৌচি-আশ্রন হইতে যাত্র। করিলাম । একব্যক্তি আমাকে কতক, 
দূর রাখিয়। গেল, আমি তাহাকে বিধায় দিয়া একাই ষ্টেশনে বেলা ১১টার পর 

আপিলাম | তারপর একটু বিশ্রাম করিয়া ট্রেণের সময় হুইলে, আমি নুধিয়ানার 

টিকিট করিয়া ট্রেণে উঠিলাম। (ক্রমশঃ ) 

প্রহেলিক] । 
মরিয়! তবু অমর ভয্্ কেবা? 

পরের লাগি” পরাণ দেয় যেবা। 

কীরদিয়া ফিরে” কাদিতে চায় কে? 

পিরীতি-রীতি যেবা জানিয়াছে। 

হারিয়া “তবু জয়ের যশ কার? 

প্রণয় মাঝে বিনয় আছে বার। 

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাঁগচী। 
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কুশদহ.1 (৯) 
* সানদাপ্রসন্প বাবুর দয়! দাক্ষিণ্যাদি গুণগ্রামের সহিত, গুপগ্রাহিতা এবং 
মলীত বিস্তার প্রতিও বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। বিখ্যাত মহান্মদ খা সেতার এবং 

বীণ, (বীণা) বাদনে যেমন উৎকুষ্ট ছিলেন, তন্দ্রপ তারাপ্রসাদ রায় মহাশয় 
পাখওয়াজ (মৃদ্গ ) বাদে সুনিপুণ ছিলেন। ইহার সারদাপ্রসন্ন বাবুর নিকট 

বরাবর সম্মান ও বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বর্তমান জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাবু (সেজবাবু) 
বাল্যকালে মহাম্ম্দ খা সাহেবের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। 

সারদাপ্রলম্প বাবুর সংসারে হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক স্বসম্পর্কার এক 
ব্যক্তি ছিলেন, তিনি লেখাপড়ায় তেমন শিক্ষিত ছিলেন ন! বটে, কিন্তু তাহার 

স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি ছিল। [নি অনেক গান র5না করিয়া তাৎকালিক 

গ্রাম্যঘটনার,আন্দোলন করিতেন। তখন ব্যক্তিবিশেষের নামে ব1 কাধ্যের প্রতি 

লক্ষ্য করিয়া ছড়! ও গান বীধিক়| প্রকাশ কর! একট! প্রথা ছিল । 

বাবুপাড়া-_ন্বগীয় কালীপপ্রসন্ন বাবুর সময় হইতেই তীঙ্থার জামাতাগণ ও 

অন্ঠান্ত আব্বীয়দিগের বসবাসে জমিদার বাড়ীর নিকটবন্তী স্থানে একটা 

পল্লী হইয়াছে, তাহাকে সাধারণে “বাবুপাড়া বলিয়৷ থাকে । কালীপ্রসন্ন 

বাবুর জ্যেষ্ঠ জানাত। শ্ব্গীয় হুরিশ্চগ্্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্তান্ত গুণগ্রামের সহিত, 
এমারতী কার্য্যে তাহার (07251756118 17589) স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। 

তাহার নিজ বাটীর নিশ্মাণকার্য্যে তাহ। প্রকাশ পাইয্জাছে ; সচরাচর যে সকল 

স্থানে কাষ্ঠের ব্যবহার কর! হয়, তিনি সেখানে খিলান দ্বার! সে কাধ্য সৌষ্টব 
করিতেন। আমরা পুরাতন রাঁজমিস্ত্রীদিগের মুখে এ বিষম অনেক কথ! 

শুনিয়াছি। স্বর্গীয় হরিশ বাবুর পুত্র নগেন্দ্রনাথও বহুগুণের আধার সঙ্জন, ন্থশীল 

হইয়াছিলেন, কিন্ত ঃথের বিষয় তিনি অল্প বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। 

স্বর্গীয় হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যার, ইনি কালীপ্রদন্ন বাবুর ভাগিনেয় অর্থাৎ 
সারদাঁপ্রসন্ন বাবুর পিতৃঘত্রীয় (পিস্তৃত ভাই) ছিলেন । ইনার সরল অমাগ্নিকতার 

বিষয় উল্লেখ যোগ্য । সাধারণের প্রতি তাহার স্নেহ, সহানুভূতি চির দিন অক্ষুপ্ন 

ছিল। কিছু কাল তিনি চিনির কারথান৷ করিয়া! কাজ কর্মের ভিতর দিয়া 

সর্বসাধারণ্রে সেই শ্রদ্ধ। ভক্তি আরও ্ঘাকর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপুগ্ন বর্তমান 
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বিহান্বীলালও পিতৃ ভাবের অধিকারী হইয়াছেন। তৎকনিষ্ঠ স্থুশিজিত বাবু 
কিশোরীলালের. জীবনে ইতিমধ্যেই “ষৈ বিশেষত্ব প্রকাশ পাইর়াছে,--তীঁহার 
প্রাণে ভগবান্ যে জনছিতৈষণার ভাব ( ৮010170 91716 ) দিয়াছেন তাহ 

তিনি দেশের সেবায় নিয়োগ করুন ইহাই আমাদের প্রাণের কামনা] । . 

গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজী ৰংশ--জলেশ্বরের সন্নিহিত চণ্তীগড় নামক স্থানে 

গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাস ছিল। তিনি নিষ্ঠাবান্ ধার্মিক ও স্বাধীন-চেতা 

ব্যক্তি ছিলেন। নান! কারণে তাহার চণ্তীগড়ে বাসের অনিচ্ছা হওয়ার পর, 

্বগীর খেলারাম মুখোপাধ্যায় যখন সেরেজদারী কাধ্যে নিযুক্ত থাকিরাও 

গোবরডাঙ্গার জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন তৎকালে কোন স্ত্রে খেলারাম 

মুখোপাধ্যায়ের সহিত গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পারচয় হয়, তৎপরে 

তাহারই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া গোকুলচন্দ্র আত্মীয় স্বজনের সহিত গোবরডাছ! 

গ্রামে আসিয়! বাম করেন। এই হইতে গোবরডাঙ্গায় চাটুষ্যে পাড়ার আরম্ভ । 
গোকুলচন্দ্রের ভিন পুত্র তারাাদ, জয়নারায়ণ, শিবনারায়ণ । সর্ধ, 

কনিষ্ঠ বলিয়! শিবনারায়ণকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয়। তিনি কলিকাতা 

তদানীস্তন সুপ্রীম কোর্টে ওকালতি করিয়া বহু অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেন। 
তাহার সৎকার্য্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি হাবড়া ও গোবরডাঙ্গার মধ্যবর্তী 

কয়েক মাইল রাস্ত! নির্মাণ করিয়! দেন, অগ্ঠাপি তাহ! “শিবনারায়ণ চাটুষ্যের 

রাস্তা” বলিয়! উল্লিখিত হয়। তৎপুত্র চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পিতৃপদ্ধ অনুসরণ 

করিয়। ২৪ পরগণা-কোটে ওকালতি করিতে আরম্ড করিয়া, শেষ সরকারি উকিল, 

নিযুক্ত হইয়। বিশেষ সম্মান ও খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ভবানীপুরে বাসস্থান 

নিশ্পাথ করেন এবং ইঈশ্বরকৃপায় বহু পুত্র পৌন্রে ও ধনে, মানে পরিবেষ্টিত হ্ইয়া 
ইহলোক ত্যাগ করেন। ভবানীপুরে তাহার পুত্র পৌত্রগণ অগ্ভাপি বাস 

করিতেছেন। তীহার জনৈক পৌত্র বাবু নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সপরিবারে 

্রাঙ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া! চতুঃপার্স্থ বিলাসিত। এবং অসমৃষ্টান্তের পথ হইতে 

নীরব শাস্ত জীবনে, স্থখে ছঃখে ভগবানের চরণাশ্রয় করিয়াছেন। “চন্দ্রনাথ, 

চাটুষ্ের লেন” নামে ভবানীপুর মিউনিসিপাঁলিটার একটা সদর রাস্তা তাহার 
প্ররণার্থে বিদ্যমান রহিয়াছে । 

জ্যেষ্ঠ পুত্র ' তারাটাদ, খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জমিদারী প্রতিষ্ঠার 



আনেক হারও ॥ করিনা উজ জমিদারী দেওয়ানী প-শ্রাপ্ত হন। অই হে 

চাঁটুখোবংশে-দেশয়ানজ্ী নাঁম উল্লিখিত হইয়া আগিয়াছে। টি 

/৭সটারাটাদের অস্তে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন চট্টোপাধায় এ পদ্দে 

নিধুক্ত হন। তখনকার জমিদারী কার্ধে নিযুক্ত লোকে বই অর্থ উপার্জন 

কঁগ্সিতেন কিন্ত রাধামোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতান্ত স্তায়পরায়ণ ধার্মিক ও 

দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন । তাহার মৃত়ার পর তাহার বাক্সে একটী মাত্র টাক! পাওয়া 

গিয়াছিল। তাহার স্টায়নিষ্ঠা দেখিয়া জমিদার কালীপ্রসন্ন বাবু চিরুলিয়া 

পরগণায় তাহার বৃত্বির জগ্ঠ অনেক ভূমি দান করেন।, কিন্তু রাঁধামোহন এমন 

ধার্মিক ও ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন যে, এর ব্রন্গোত্তর ভূমি তাহার অপর ভ্রাতাকেও 

অংশ 'দিয়াছিলেন। 

_ক্লাধামোহনের কনিষ্ঠ রাধানাঁথ, চন্দ্রনাথের সমধ্যারী ছিলেন। তিনিও 
কলিকাতায় আসিয়! ওকালতি পরীক্ষ দেন, কিন্তু পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হঈতে ন! 

পাঁরিয় সরকার হতে মুন্সেফ পদে নিযুক্ত হন। রাধানাথ বাবু অত্যান্ত বলিষ্ঠ 
ও দ্বন্দ পুরুষ ছিলেন । কথিত আছে, এ সময় একদ! গোঁবরডাঙ্গার ধনাঢ্য 

উমাচরণ দত্তের বাড়ী ডাকাতি পড়ে । তিনি রাত্রিকালে ডাঞ্চাতদিগের “চে রে 

রে রে হৈ” শব্দ শুনিয়া একগাছি “রুল” মাত্র হস্তে লইয়া তৎসন্নিধানে উপস্থিত 

হন। ডাকাতদিগের কাহাকে কাহাকে চিনিতে পারিয়! বলেন “বেটারা আমার 

প্রজা হয়ে আমার গ্রামে ডাকাতি করতে এসেছিস ?” কিন্তু তখন, তাহার! 

উন্মতপ্রায়, স্থতরাং তাহাদের একজন মুনসেফ বাবুর হাতে সড়কি বিদ্ধ করিয়! 

বলে “স'র ঠাকুর এখন।” তিনি আহত হস্তে ক্নীস্তায় আসিয়! দেখিলেন 

জমিদার বাড়ী হইতে “বক্তার নামক হাতী সহ অনেক লোক ও লগঠিয়ালগণ 

আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে ডাকাতরা ছত্রভঙ্গ হয়া পলায়ন করিল। 

' “রাধামোহনের মৃত্যুর পর রাঁধানাথ মুন্সেফ-পদ পরিত্যাগ করিয়া! এ দেওয়ানি 
পদ গ্রহণ করেন। তখন হয়দারপুরের প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদার হবিবল 

রর হোসেন অত্যন্ত ছর্দীস্ত জমিদার ছিলেন। কালী প্রসন্ন বাবুর সহিত তখন 

: হধিবলের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল। এই বিবাদ বিসম্বাদ সম্বন্ধে অনেক কথ 
কিন্বদস্তী আছে, আদালতে সাঙ্গ দ্বিবার ভয়ে দেশের নিরীহ ভদ্রলোক অনেকেই 

স্থানীস্তরে । চলিয়! গিয়াছিলেন। যাহা হউক রাধানাথের অস্তে তৎপুণ্র যোগেন্র- 



হব, উঠ সংখ্যা | ] কুশীহ ।  : হ্ 

নাথ দীর্ঘজীবী হন নাই। পুনরার রাধামোহুনের ভাজা পুজ ানবহারী 
চট্টোপাধ্যায় “প্র দেওয়ানী পদে দীর্ঘকাল সুখ্যাতির সহিত - কাধ্য 'কক্সিয়া 

বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ পরলোকগমন করিয়াছেন (এই সংবাদ অগ্রহারণ সংখ্যার 

বুশদহতে উল্লিখিত হইয়াছিল। ) তৎকনিষ্ঠ সহোদর লস্দাশয় কুঞজবিহা'রী 
চট্টোপাধ্যাপ্স প্রথমে বডেপুটার কন্ম করিয়া, পক্ষাধাত রোগাক্রান্ত হইয়া সরকারী 

কাধ্য পরিত্যাগ করেম। তৎপরে বসিরহাট মহ্কুমায় ওকালতী কার্যে 

এ পর্যন্ত নিযুক্ত থাকিয়! চরি্রগুণে সাধারণের শ্রদ্ধাভাঞ্জন এবং যশস্বী হুই- 
যাছেন। তৎপুত্রও পিতৃপদ্বান্ুসরণের আয়োজন করিতেছেন। কুগ বাবুর 

অবসর প্রাপ্ত জীবনে নিজ জন্মভূমির প্রতি তাহার যে কর্তব্য আছে তাহা 

সাধনৈ তৎপর দেখিতে দেশের সরল সহাদয় ব্যক্তিগণ আশ! করিতেছেন। 

স্বর্গীয় রাসবিহ্থারী বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু বিজয়বিহারী বি, এ পাশ করিয়া 
সবডেপুটী ও অন্তান্ত সরকারী কার্য করেন। এক সময় তিনি দেশহিতৈষণার 
ভাবে কার্য্যারস্ত করিয়াছিলেন, তিনি [969791170০9 (ন্াসান্তাল একো ) 

ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করিয়া, প্রায় দুই বৎসর কাল সৎসাহুসের 

সহিত তাহার সম্পাদন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, ইহাতে তাহাকে অনেক 

ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তৎপরে তিনি ওকালতি পরীক্ষ। দিয়! বর্তমানে 

হাইকোঁটে এবং ছোট আদালতে ওকালতি করিতেছেন। 

জয়নারায়ণের তিনপুত্র হরমোহন, কালীমোহুন, উত্তমচন্্র। হরমোন 

নড়ালের বিখ্যাত জমীদার রতন রায়ের সময়ের লোক, তিনি তাহার জমীদারীর 

নাছ্ছেবী পদে নিযুক্ত থাকিয়! “কঞ্চিমারা নায়েব” বলিয়া! খ্যাত ছিলেন। 

পক্ষান্তরে তাহার কাছারী বাড়িতে অন্ন্ধান অবারিত ছিল। দেওয়ানজী বাড়িতে 
হুর্গোৎসব তাহারই দ্বার প্রবন্তিত হইয়াছিল $ 

তৎপুত্র স্বর্গীয় পুরচন্দ্র ব! পুরন্দার চট্টোপাধ্যায় বারমাস বাড়ী থাকিয়! বিষয় 
কর্ণ দেখিতেন, এবং তৎসঙ্গে গ্রতিবাসীর বিপদাপদে সাহায্য এবং রোগীর 
সর্বদ! তত্বাবধারণ করা, তাহার জীবনের বিশেষ কাজ ছিল। তিনিও তেমন ' 

দীর্ঘজীবি হন নাই। উত্তমচন্ত্র প্রথমে বাছুড়িয়া সবরেজেষ্টারির কার্য করেন, 

ততৎপরে স্থানীস্ক জমিদার বাড়ীতে 'জায়নিশি* পদে নিযুক্ত ছিলেন। | 
কালীমৌহনের জোষ্ঠপুত্র দিজরাজ চট্টোপাধ্যায় প্রথমে দীর্থকাল স্কুবিখ্যাত 



সালা হযে কাধ ক ছিলেন, শেষ. জীব (তিনি প্রায়. 
বির ক হইতে অবসর গ্রহণ করিব! জ্ঞান চর্চার জীবন কাটটাইয়াছিলেন ।; 
তৎপুতর বর্তমান বতীজ্রনাথ.বাল্যকালে বড় হুষ্ট ছেলে ছিলেন, যৌবনের প্রারস্তেই 

মান্্র ১৫৯.টাক! সম্বল লইয়া! বাড়ি হইতে একাকী কলিকাতায় আসিয়। শ্বাবলম্বীর, 
পথাগ্থুসরণ করেন। নিজ চেষ্টায় অবিশ্রান্ত দুঃখ কষ্টকে তুচ্ছ করিয়! উদ্ভিদ 

তৃত্বের সাক্ষাৎ ব্যবহার কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়। এঁ বিষর কি এক দেব প্রতিভাবলে আজ 

পঞ্চাশ সহমআ্াধিক মুদ্রার বিষয় সম্পত্তি করিয়! স্বাধীন-জীবন যাপন করিতেছেন। 

তিনি বর্তমান শিক্ষিত যুবক শ্রেণীর যাহার। দাসত্ব ঝা চাকুরীর জন্ত লালায়িত 
হইয়া জীবনের সকল উদ্ভম ও স্বাধীনবৃত্তি নষ্ট করাকে পছন্দ করেন না, এমন 

কতকগুলিকে বিন! বেতনে কার্যকরী উদ্ভিদ তত্বের শিক্ষা দিতে প্রস্তত আছেন । 

(তাঙ্থার বিবরণ “কুশদহ”র সংবাদ স্তস্তে দ্রষ্টব্য । ) যতীন্দ্রনাথের সস্তানাদি হয় নাই, 

ঈশ্বর যাহা করেন, মঙ্গলের জন্য । এক্ষণে তাহার অর্থ, সামর্থ্য দেশের সেবায় 
নিযুক্ত করিতে দেখিলে দেশ যে আনন্দিত হুইবে তাহাতে আনন লন্দেহ কি? 

্ব্গীয় কালীমোহনের তৃতীয় পুত্র স্বীয় চন্দ্রতুষণও প্রৌাবস্থার প্রারস্তেই 

পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শিক্ষা বিভাগে প্রধান. শিক্ষকের পদে 

কার্ধ্য করিয়া, সর্বন্রই চরিত্রগুণে সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। 

. ( ক্রমশঃ ১ 

( সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহিত। ) 

এ অভদ্দ্রতা কেন? 

বর্তমানে, লেখাপড়া জানা গ্রে সকল বঙ্গীয় যুবকগণের চরিত্রে ভদ্রতা, 

সভ্যত1,--সংবত বাক্যা্দির অতান্ত অভাব দেখ! যায় তাহার কারণ কি? 

অল্লক্ষণের জন্য রেলগাড়িতে যাইতে এমন ঘটন! খুব কমই ঘটে যে, কোন যুবকের 

সঙ্গে সংপ্রসজে সময় কাটান গেল। কিন্তু তৎপরিবর্ডে অধিকাংশ দিনে এইরুপই. 

ঘটে যে, তাহাদের অসার চিৎকার, কুরুচিপূর্ণ সমালোচনাতে কর্ণ বধির হয়। 

 লশ্প্রতি বিরাতী ষ্টেশনমাষ্টীরকে, কতকগুলি ভদ্রলোক “মাম!” বলির 

ব্ঙ করার কত গণ্ডগোল হইয়া! গিয়াছে_ এমন কি, ক্টেশনে পুলিষ যোতাএন 



বর বধ, $১৭ ফংখ্যা। ] এ অভদ্রতাফেন? 05 ইভ 
৯৯ 
করিতে হইয়াছিল এবং তজ্জন্ত কয়েক জনের বারাশাত কোর্টে জরিমানা পর্যন্ত 

হইয়। গিয়াছে, একথা বোধ হয় অনেকেই অরগত আছেন। তাই আমর! 

বলি এ অভদ্রতা করা কেন? আমাদের বিশ্বাস বিস্তৃত বঙ্গের যুবকগণের 

নিতে যে এমন চপলতা- _অঙ্লীলত! ঘটিতেছে, ইহার অন্ঠান্ত কারণ সব্বেও একটা 
প্রধান কারণ বারাঙ্গনা সংশ্লিষ্ট থিয়েটার । যিনি যতই যুক্তি দেখান, যতই তর্ক 

করুন ন: কেন, ধাহার! চরিত্র বলিয়া একটা জিনিষের আদর বুঝিয়াছেন, তাহারা 

কখনই এ্ররূপ থিয়েটারের পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন না'। যাহারা তরল মতি 
তাহার! যে থিয়েটার দেখিয়! ভিতরে ভিতরে শিথিল চরিব্র হইয়! যায় তাহাতে আর 

কোনও সন্দেহ নাই। যে ক্ষেত্রে পাপের প্রতি দ্বণা নাউ, যাহাদের হইতে মানুষ 

দুরে থাকিবে, কিন্তু তাহাদের কাধ্যকে ভদ্র সমাজে ভদ্র লোকের সঙ্গে, এখন তে! 

শত শত স্ত্রী পরিবারের সমক্ষে পর্যন্ত, সমাজে সাজাইয়া তাহাদের গুণ গরিমা 

দেখান হইতেছে; ইহাতে কি বুঝায়? বলত, ইহা কোন্ উচ্চ নীতির 

পরিচয়? আমর! একান্ত মন্মাহত হই ষে বাহার! জাতীয় সাহিত্যের সেবক 

- ধীহাদ্ের নাম সাহিত্যিক শ্রেণীভুক্ত, বাহার! সংবাদ পত্রের সম্পার্দকঃ তেমন 

ব্যক্তিরও কেহ কেহ এই “বিষময়” বিষয়ের পক্ষ সমর্থক। তাহাদের যে কি চমৎকার 

'মত' তাহা তো আমর! বুঝিতে পারি না। কেহ কেহ ৰলেন, যাহার! খারাপ 

হইবে তাহার! থিষেটার না থাকিলেও খারাপ হইবেই। এই কি যুক্তি? 

থিয়েটার না থাকিলেও হইবে, তবে দেশের সর্বনাশ করিয়া, স্বার্থ সাধন করিতে 

বিরত থাক1 ধায় কেন? এই কি যুক্ত নাকি? অভিনয়ের আমরা কোন দিন 

বিরোধী নহি এ সংসার ভগবানের অভিনয় ক্ষেত্র । ধর্মাভিনয় আত উচ্চ-মহৎ- 

কঠিন কাধ্য ; পবিত্র আমোদ সময় সময় মানব সমাজের প্রয়োজনীয় কিন্ত 

অপবিত্র সংশ্লিষ্ট পাপের প্রশ্রয়দান চিরদিন বর্জনীয় । ভদ্র বালক-যুবকগণের 

দ্বার! ভ্রীলোকের অভিনয় হইলে বিশেষ অনিষ্ট না হইতেও পারে। বারাঙ্গন। 

সংস্্ট থিয়েটারে দেশের নীতি চরিত্র উৎসন্ন যাইতেছে, তথাপি লোকের 

চৈতন্ত নাই । 



স্থানীয় সংবাদ. . 
... সা ।-_ সম্প্রতি খাঁটুর! নিবাপী ডাক্তার হারাণচন্্র বন্দ্যোপাধ্যাক দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। ইনি সঙ্জন, বিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। খাঁটুর! গ্রামে অনেকের 

গৃহ চিকিৎসক ছিলেন এবং প্রতিবাণীর অনেক উপকার করিয়াছেন । সন 

ইহার আত্মার মঙ্গল করুন! 0. 

অবৈতনিক শিক্ষা 1 গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজী ঘাটার মিঃ জে 'চাটাঞ্জিতৃতপু্ব 

্বপাভাল! মহারাজের গার্ডন স্থপারিটেত্ডেট, এক্ষণে কলিকাতা € শামবাজার ) 

১৮৮নং অপার সারকুলার রোডে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি দেশের হিতার্থে 

কতকগুলি ছাত্রকে বিনাবেতনে ইকনমি বটানি” € আয়কর উদ্ভিদ তত্বের টা 

শিক্ষা দিতে প্রস্তত আছেন। শিক্ষার্থীগণ সচেষ্ট হউন। পত্র লেখালেখি দ্বারাও 

কারা হইতে পারে । | 

দান 1_শ্বগীয় সপ্তম এড্ওয়ার্ডের ম্থৃতিরক্ষা ফড জমিঘার রার গিরিজাপ্রস্ 

সুখোপাধ্যায় বাহাদুর ২৫০২ টাকা দান করিয়াছেন। 

| স্কৃতজ্ঞত! ক্বীকার।-__ঘদিও দাতার নাম প্রকাশে তীহার সবিশেষ আপত্তি 

আছে, তথাপি এ কথ। উল্লেখ না৷ কর! আমাদের পক্ষে নিতাস্ত অক্ৃজ্ঞতার বিষয় 

মনে করিয়া আমর! আহলাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত মাসে 

প্রকাশকের শারীরিক অনুস্থতাঁদি নিবন্ধন ও অথীভাবে “কুশদ্হ” বাহির করিতে 

অত্য্ত বিলম্ব ঘটিতেছে দেখি্স কোন সহৃদয় ব্যক্তি দয়া পরবশ হইয়া কুশদহর 

ুাক্ষ কার্ষ্য ২০২ কুড়ি টাক! সাহায্য করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্ত আর 

অধিক কি বলিব, ভগবান্ দাতার হাদয়-কমল আরও বিকশিত করুন। 

7১610060050, টি, 10015020056 27001 1555, 2০ 00177521115 50550 2750 

৮8191157550 208 28-7 50052, 50550, 0510000.  * 



খাটুরা, গোবরভাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয় 
সম্বলিত, ধণ্ম, সমাজ ও 

বিবিধ বিষয়ক 

মাসিক পত্র ও সমালোচন । 

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত। 

কুশদহ-কার্ধালয় 
২৮১ স্থৃকিয়া রী, কলিকাতা ।. 



8৪ * খাদি অই হ হাফটোন ছাব ও জ্যাগ লহ. বছুমুবা কহেন যাক: 
ভাগে অতি নুন্দররূপে মুদ্রিত প্রকাণ্ড পুস্তক। অন্ন ও মত্সাভৌজী কষুদ্রকা 
জাপানিগণ, কি. অপূর্ব রণকৌশলে ও বিজ্ঞানবলে, অর্দা- পৃথিবীর অধিপতি.ও 

ইউরোপের সর্বপ্রধান শক্তি রুষদ্দগকে. প্রতিযুদ্ধে জলে 1ও স্থলে সম্পুর্ণন্রপে 

পরাজিত করিয়া জগৎকে বিস্মিত, চমকিত ও স্তম্ভিত করিয়াছেন তাহ! অবগত 

হও! প্রত্যেক নরনারীর অবশ্থ কর্তব্য । এই পুস্তকে সার্পনেল, হাইমাঙ্গেল 

গ্রভৃতি 'আসধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণাপী অনুসারে বে দকপ অতি ভীবণ গোলার 

স্াবিক্কার হইক্জাছে, তাহার দ্বারা পোটআথার গাভাত মহাছুভেন্ক দুর্গ সমুহ. কি 

প্রকারে বিধ্বস্ত হইতেছে, তাহা 'মনোনুগ্ধক ফটোচিত্রের দ্বারা, এমন সুন্দরভাবে 

দেখান হইয়াছে যে, পাঠকবর্গ যেন রুষ-জাপান যু প্রতাক্ষ দোখতেছেন, বলিয়া 

বোধ, €ইবে। - সরল ও স্থামষ্ট ভাবান্গ পিখিতত__ সল্লাশক্ষিত। স্ালোকে রাও 
অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন । পড়িতে পড়িতে পরার রোমা % হইবে। পৃষ্তার 

পৃষ্ঠায় জাপানিগণের অদ্ভুত বীগদ্ব ও জন্মভুমএ জহ) কাস্তে প্রাণদান )ই€া 

ফত কৌতুছলোদ্দীপক ও লোমহর্ষণ ঘটনায় পুর্ণ তাহ। ঞ্কেগনীর দ্বারা, প্রকাশ 

করা অসম্ভব । ইহা এই খণ্ডে. পর্ণ | মুল্য প্রাত খণ্ড ১৯, একত্রে হু ও 

লইলে ২॥* টাকা । | 4 

মণিপুরের ইতিহান 
স্থন্দর বাধা (২য় সংস্করণ ) মৃগ্য ১৭ টাকা। রর 

১৬ খানি অত্যুৎকুষ্ট ছবিসহ প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ॥ 

মি মণিপুর-_চিরস্বাণীন 'দেশ-_কি প্রকারে ইংরাজ আধকারে আরসল__ 

| কীিচজ্ঞাদি আধ্য রাজগণের শাসন পালন ব্যবস্থা-_নাগা কুক প্রভৃতি জাতিগণের 

“রহম্তপূর্ণ বিবরণ, অমান্থৃষিক. হত্যাকাণ্ড, লোমহর্ষণ ব্যাপার, যুদ্ধ, বীরশ্রেষ্ঠ 

সটকেজ্রজিতের বৃত্তান্ত, বিচার, রাক্ষনীতির গৃ$ রচনা, মি ল্ল ভাষা 

নিক যেন উপন্তাস পড়িতেছেন বলিয়া বোধ হইবে. ৃ 

মনোমোহন, লাইব্রেরী, ২০৩২ করণওয়ালিস, স্ত্রী, কনিকা) ). 



০ 

কুশদহ, বাসিফপত্র 
আখ্িন, ১৬১৭1 

বর্ষ শেষ। 
ভগবানের করুণায় “কুশদহ” পত্রের আর একটি বৎসর পূর্ণ হইল । কার্য 

ক্ষেত্রে যখনই বাধ! বিন্বে পড়িয়াছি, তখনই তাহা হইতে একমাত্র তাহার কপাতেই 
উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমার আর কোন সম্বল নাই, কেবল একবিন্দু ৭বশাস” মাজ 
স্থল) এ বিশ্বামও তাহারই দেওয়া, এ কাজে তিনিই আমাকে প্রবৃত্ত 

করিয়াছেন, সুতরাং বাধাবিত্লের সময় এই মনে হুইগ্জাছে যে, তিনিই ইহার 
উপায় করিবেন। এ বিশ্বাস কোন দ্দিন আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। তবে, 

তাহার করুণ! ও বিশ্বাস যে যন্ত্রের ভিতর দিয়া কাঞ্জ করিয়াছে সে যন্ত্র অপূর্ণ; 

তাহার ক্রটি ুর্বলতাপ্ব-কাজে অনেক ত্রুটি ঘটিপাছে। একাজে বিধাতার আর 

যাহাই অভিপ্রায় থাকুক, ইহ! দ্বারা প্রথমতঃ আমাকে জ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া 
যে তাহার অভিপ্রাক্স তাহ! তাহারই কৃপামন অগ্রেই বুঝিরাছি। তিনি আমাকে 

এই উপলক্ষে সত্যের দিকে, জ্ঞানের দিকে লইয়া যাইতেছেন। 

ধাহারা একাজে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, :তাছার্দের সহিত যেমন 

আমার হৃদয়ের যোগ অনুভব করিতেছি, আবার বাহার! প্রায় সার! বৎসর 

কাগজ লইর়। ভিঃপিঃ ফেরত দিয়াছেন, তীাহারাঁও তেমনি আমার শিক্ষাাত। | 

ভগবান সকলেরই মঙ্গল করুন এবং 'আগামী বর্ষের কাজের জন্ত আমাকে নববল 

দান করুন। দাল-স 
পপি পপ | আপার 

_অম্পাদকীয় মন্তব্য | 
অদ্ভুত রুচি ।-__প্রধানতঃ হই তিন খানি বাঙালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের 

অদ্ভুত রুচি আমর! নিয্নতই দেখিয়! আসিতেছি ) প্রায়ই তাহাতে দেশের প্রধান 

ব্যক্তিদিগের সমন্বদ্ধে নানা প্রকার ব্যগে।ক্তি মূলক করর্ধ্য ছবি সকল গ্রকাশিত করিয়া 

জঘন্তভাবে উপহ্াস'কর! হয়। তাভার পাঠকগণও তাহাতে বড়ই আমোদ উপভোগ 
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করেন। কিন্ত বর সকল কুরুচি পূর্ণ ব্যাঙ্গোক্তি পাঠ করিয়া! দেশের প্রধান 

্ক্িগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলে ষেকি 'অপরাধ ঘটে,জাতিয় ভাব সম্বন্ধে কি ক্ষতি 

ছয়, তাহা! তাহাদের মধ্যে অধিকাংশে বিচার করিয়া! দেখেন না। সম্পাদ্কগণ 

ঘনে করেন যেন তাহার! এ সকণ বিষয়ের অবতারণ। করিয়া কত ভাল কাজই 
করিতেছেন! সম্প্রতি একথানি এ শ্রেণীর কাগজে দেশের শ্রদ্ধাম্পদ কোন ব্যক্তিকে 

“ক্জাবহাওয়ার কুঁকৃড়ো কবি” বলিয়া একথানি ছবি বাহির কর! হইয়াছে । দেশের 

মনত্বীগণ এ সকল কাগজের রুচি সম্বন্ধে কি মনে করেন, তাহ! এর “রসময়” 

সপ্পাদকগণ একবারও ভাবিয়া! দেখেন না, দেখিলে লঞ্জিত হইতেন। বিদেশীগণ 

আমাদের ভাব দেখির। আমাদের মহত্ব কত তাহ! বেশ বুঝিতে পারেন। 

এ সফল সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ মনে করেন রূপে সমাজের খুব শিক্ষা 
দ্বেওয। হয়। কিন্তু তাহাদের চক্ষের সামনে আরো যে সকল ভদ্র সংবাদপত্রগুলি 

রহিয়াছে, তাছার। কি দেশের লোকের অন্তায় অবিবেচনার প্রতিবাদ করেন 

না? কই তাহার ত কখন পঞ্চানন্দ কিনব! ষড়ানন্দ, গাধা, ভেড়া, লাঙ্গুল মু্তিতে 

(কফি লজ্জার বিষয়) কাগজের কলেবর কলঙ্কিত করিয়া! এন অদ্ভূত রুচির 
পরিচয় দেন না! ? ইহা দেখিরাও কি প্রথমোক্ত সম্পাদক মহ্াশয়গণের লজ্জা 

হয় না? আমর! কোন কোন বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, এর সকল 

বিষ ভাল ভাল কাগজে প্রতিবাদ করেন না কেন? তাহাতে তাহারা বলেন 

*ও জিনিষে কি লোস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আছে 1” 

থিয়েটার প্রচারের নূতন পন্থা! ।-_-এ পর্যন্ত বারাঙ্গনা সংশ্লিষ্ট থিয়েটারগুলি 

দেশের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিয়া, আসিতেছে । সম্প্রতি আর এক অভিনব 

পন্থা আবিষ্কৃত হুইয়াছে। থিয়েটার হইতে ছুইখানি মাঁসিকপত্র বাহির হইতে 

আর্ত হইয়াছে। তাহাতে অভিনেত্রীর্দিগের ছবি দেওয়! হইয়াছে; আমর! এই 

কাণ্ড দেখিয়া অবাক হুইয়াছি। ইহার উদ্দেশ ক"? এতদিন সুদুর পল্লীর যাহারা 
এরূপ বিষম থিরেটারের বিষয় মনে স্থান দিবার তত অবকাশ পায় নাই, এখন 
এই মানিকপত্রের প্রসাদদে ঘরে বসিয়া তাহারা অভিনেত্রীদিগের. রূপে গুণে 

মুগ্ধ হইবে। এবং কলিকাতায়'আসিয়! সর্বাগ্রে পুণ্য তীর্থ দর্শন করিয়! হৃদ 
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মন এবং অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। আর সহরের ত কথাই. লাই. 
দেশহিতৈষী সম্পাকগণের এ বিষয়ে নীরব থাক। উচিত নহে। 

রুচি।--যে সকল সম্পাদক, কৰি, এবং লেখকগণ চিরদিন বারাঙ্গন৷ সংশ্লিষ্ট 

থিষ্কেটারের যশোগান .ক নিযুক্ত রাখিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে “বিভ্ভাবিনোদ” 

গ্রস্ৃতি উপাধিধারী পণ্ডিতগণ পর্যন্ত আছেন। আমর! বুঝিতে পারি ন! যে, 

তাহার! কি সুত্রে প্র সকল থিয়েটারের ভক্ত এবং পক্ষপাতী হইলেন। বারাঙ্গনা 

থিয়েটার দেখাই যে কত লোকের অধঃপতনের কারণ, এ কথা কি তীহার! অবগত 

নহেন ? ধাঁহার! বাহিরে এত গণ্যমান্ত, তাহার! এরূপ বিষয়ের সহিত কোন্ 

রুচিপ্রবৃত্তি অনুসারে মিশেন ভাবিলে আশ্চধ্যান্বিত হইতে হয়। অথবা এই 

কথাই মনে হয়, তুমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, কবি প্রভৃতি বহুগুণের আধার হইয়াও “লবণ 
শৃন্ত ব্যঞ্জনের” স্তায় হইতে পার । থিয়েটার দ্বার! দেশের যে মহ! অনিষ্ট হইতেছে 

তাহা কি তাহার! কিছুতেই বুঝিবেন না? 

- বিদ্বেষ প্রচার ।--বিগত ২১ শে আশ্বিনের বন্থমতী পত্রে “দায়ে পড়ে বিয়ে 

হেডিংএ একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে । তাহাতে পরিষার ভাষায় ব্রাঙ্মসমাজের 

নামে অতি কুৎসিত কল্পনা! মুলক গল্প সাজাইয়৷ স্পষ্টরূপে বিদ্বেষ প্রকাশ কর! 

হইয়াছে । সমাজের নিন্দা শুনিয়৷ সেই ধর্মের প্রতিও লোকের আস্থা চলিয়! 
যার। আমর! সহযোগীকে জিজ্ঞাস করি উহার উদ্দেশ কি? ব্রাহ্মসমাজের 
নিন্দা কুৎসা গুনিলে তাহাদের পাঠকগণ কি সুখী হন, তাই মাঝে মাঝে ওরূপ 

লেখ! ছুই একট! ন! দিলে চলে না? কিন্তু কোনও ব্যক্তি বা সমাজের অযথ! 

নিন্দা করিলে ষে নিজের অপরাধ ও জনসমাজের অনিষ্ট সাধন হয়, তাহ! কি 

ভাবিয়। দেখেন ন1? সহযোগী মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষ পরমহংস রামকৃষ্ণের ধর্শের 

কথা প্রচার করেন। তিনি কি জানেন নাষে, তাহার ধর্ম কত উদ্দার ও 

বিশ্বঞ্জনীন । বাহার! এতবড় মহাত্মার ধর্মের কথা বলেন, তাহার অপর ধশ্বের 

বা সমাজের নিন্দা বিদ্বেষ প্রচারে লজ্জিত হন না? পরমহংস মহাশয়েন শ্রদ্েস 
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সন্ন্যাসী শিষ্যবৃ্দ এ বিষয়ে লক্ষ্য করিলে ভাল হুয়। আর যদি তাহার! এ বিষয়ে 

নির্বাক থাকেন, তাহ! হইলে ইহাই প্রকাশ পাইবে যে তাহারাও এই বিদ্বেষ 
প্রচারে আন্তরিক দুঃখিত নহেন। 

এরূপ কুৎসিত ভাবে কোনও ধর্ম সমাজকে সাধারণের চক্ষে হীন আদর্শে 

প্রতিভাত করিবার চেষ্ট! কর! কি প্রকার প্রবৃত্তির কাজ? জাতি, ধর্ম, সমাজ 
নকল নিষয়েই বিদ্বেষ, বিদ্বেষে বিদ্বেষে দেশট! ছারখার হইল তবুকি এদেশ হইতে 

এ ভাব দুর হইবে না? 

ছগোৎ্সব । 

'আজ ২৩শে আশ্বিন, সপ্তমী পুজ1। আজ প্রাণ কেন এমন করছে! কি এক 

ধর্োৎসাহ প্রাণে উদয় হচ্ছে! একি সংস্কারবশতঃ এমন হচ্ছে! কতকটা ত1 

হতেও পারে। যে দেশে, যে মাটিতে জন্ম, আজন্ম দ্রর্গোৎসবের সংস্কার হাড়ে 

হাড়ে গাথ! ; ঢাকের বাজনা, লোকের ভিড়, বালক বালিকার স্থবেশ-_উৎফুল্প 

সুখণ্রী, চারি দিকে জম্ জমাট ভাব, প্রাণে কি এক আনন্দের সমাচার আনিয়! 
দিত্বেছে। কিন্ত এষে কেবলই সংস্কারের জন্ত হচ্ছে তাহাও বোধ হয় ন!। 

এয় ভিতর দিয়া কি যে এক আনন্দের ভাব প্রাণে আসিতেছে! কি 

এক ন্ুখস্পর্শ যেন প্রাণে অনুভূত হইতেছে । সংস্কারবশতঃ কি আনন্দ হয় না? 

এমন কি, কত অসার বিষয়ের ম্মরণেও তে! আনন্দ হয়, কত অপবিত্র আমোদের 

জন্ভ বন্ধুদশ্মিলনের কথ! মনে হলেও ত কত শঙ লোকের আনন্দ বোধ হয়? 

ছিঃ ছিঃ সে আনন্দ-স্থতির সঙ্গে 'এ আনন্দের তুলনা করিতেও স্বণা হয়।. এ 

যেকার আবির্ভাবের জন্ত আনন্দ! যাঁর স্বরূপ ঠিক্ বল! যায় না, এ বুঝি তাঁর 

আবির্ভাবের আনন্দ। কে যেন আসছেন--কে যেন এসেছেন। এটা বেশ 

বোঝ যাচ্ছে মাতৃভাবে এ আবির্ভাব বটে। তিনিকিমা? পিতা নহেন? 
তা কেন, পিতাও বটে, বন্ধুও বটে, দয়ালও বটে, প্রভৃও বটে, মাও বটে) কিন্তু, 

আজ মাতৃভাবে দেখা দিবার দিন। বহুকাল হইতে আজকার দিনে অসংখ্য 

তত্ত মামা, বলে ডেকে ডেকে, মা রূপে দেখে দেখে, আজকার* দিনে তিনি 
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পাক মা হয়ে গেছেন। কিন্ত যার! তাহাকে মা বলতে একজন, পিত1। বলতে 

আর একজন মনে করে তারা বড় কৃপাপান্র। মুখে অনেকে বলতে পারেন 
"সকল ভাবেই সেই একজন”। বল! সহজ, ভাবের ঘরে ভাবা বড় কঠিন। 
ওখানে ভেদভাব থাকৃলে বাহরে মানব-ব্যবহারে তা ধর! পড়ে। যিনি সকল 

ভাবে এককেই বুঝেছেন, এককেই দৃঢ় করে ধরেছেন, তিনি সকল মানুষকেও 

একভাবে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। 

আজই কি কেবল মার আসবার দিন! আর কোন দিনকি তিনি আসেন 

না? আসেন বৈকি । রোজ আসেন, সর্বক্ষণ আসন, আসেন আবার কি? 

যিনি সর্বক্ষণ সর্বত্র বিছ্মান “অন্তরীক্ষ নহে শূণ্য তাছার সতায় পুর্ণ” তাহার 
আবার আসা যাওয়া! কি? তার আসা যাওয়! নাই সত্য, কিন্তু উহাত জ্ঞানগত 

অনুমানের কথা, সে পাকা ভক্তি বিশ্বাস-চক্ষু আমাদের কই? সেচক্ষুর নিকট 
আস! যাওয়! নাই । কিন্তু কত সময় আমরা তাহাকে ডাকিলাম,তার পুজা আরাধনা 

করিলাম, তবু হয়ত তার দর্শনের নাম গন্ধও পাইলাম না) আবার কথন না ডাকিতে 

তিনি আসিয়া উপস্থিত, অর্থাৎ তাহার আবির্ভাবে হৃদয় পূর্ণ। আকার দিন 

সেই দ্িন। আজ ন। ডাকিলেও তিনি আসেন। ভক্ত তাঁকে না ডাকিয়া 

থাকিতে পারেন না, কিন্তু তুমি ডাক আর না| ডাক আজ তিনি আসিবেনই। 

ভক্তগণ জল জমাইয়া বরফ করে রেখে গেছেন। আজ তার আবিাবের জমাট 

তাব এমন হয়ে আছে যে, তুমি যদি তার ভাব নাও বোঝ, তবু তোমার প্রাণে 

আনন্দের ধাকা লাগিতেছে। এমনি এ দেশের মাটীর গুণ যে, সাধারণ মুসলমানগণ, 

যাহারা ঈশ্বরের মাতৃভাব সম্বন্ধে বলে “ক্যা, খোদা আওরাৎ ভ্রীলোক ) 

হায় %” সেই মুসলমানের প্রাণেও আজ আনন্দের ধাক্কা! লাগিতেছে। 

আজ কি সকলেরই আনন্দের দিন! এ যে কত পুত্রহীনা মাত! ? বুদ্ধ পিতা; 

হৃদয়ের ধন হারাইয়, কত যুবতী পতিকে লইয়া গত বৎসর এমন দিনেও কত 
সখের স্ব দেখিদাছিলেন কিম্ত "সাজ সে হৃদয় অন্ধকার । কত নরনারী যে আজ 

কাদিতেছেন? হা। এঘৃস্ত সত্য, কিন্ত আজকার কান্নাও যেন কেমন একটু 

আর এক রকমের, অন্য দিন যেখানে কাদিয়! কাদিয়া হৃদয় অবসন্ন, হতাশ, 

মুহামান, আজ, সেখানে কাদ্িতে কাদিতে হৃদয় ষেন তেমন শুন্য নয়, তেমন 

অবসয্প নয় । বুঝি আর ন! বুঝি, কান্নার পর হদয়ে কার যেন আবি্ডাব-কার 
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সভায়, যেন হাদয় অত খালি নহে। কে যেন জোর করে কান্না ভুলায়ে দিচ্ছেন! 
এ যে মার আগমণের ফল তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? | 

. আজ কি সকলেই মাকে দেখিতেছেন? কই তাত বোধ হয়না, এ্রষে 
অসংখ্য অতি কৃপাপাত্র নরাকার জীব, পুক্তার নাষে ঢাকের বানের সঙ্গে ভক্ত 
যেমন ভক্তির উদ্বোধন করিতেছেন, তাঁহার! তেমনই কুপ্রবৃত্তির উদ্বোধন 

করিতেছে। ভক্ত যেমন ভক্তি জেতে ভাসিতে উৎসুক, উহারা তেমন 

পাপ স্রোতে ভাসিতে চপিয়াছে, একি দৃশ্ত! বিষয়টাতে সাদৃশ্ত আছে, 

উভয়েই আনন্দের প্রার্থ কিন্ত ভাবে স্বর্গ নরক প্রভেদ, এর অন্ধদিগের 

চক্ষু খুলে বাঁক তখনই , বুঝিবে, তাহারা কি নিকৃষ্ট ুণিত জঘন্ত সুখের 

প্রত্যাণী। পুজা! ফুরাইল, আমোদ আহলাদও ফুরাইল, তার পর কেবল 

অবসাদ, হুদয় গ্লানি, হয়ত দেহে নৃতন রোগের আবির্ভাব। অনস্ত জগতের 

উহার এমনই সোপানে দীড়াইয়া আছে,__কুসঙ্গরূপ বদ্ধনে এমনই ভ্বদয় বদ্ধ, 

প্চারি দিকে হের ঘিরেছে কারা, শত বাঁধনে জড়ায় হে-- 

আমি ছাড়াতে চাই ছাড়ে না কেন গো, ভূলায়ে রাখে মায়ায় হে-_” 

এ সঙ্গীতের ভাব তাহাদের প্রাণে কখন কখন নিশ্চয়ই হয়? কিত্ব হায়! দেহ- 

হাটের কোলাহলে তাহ। শুনিয়াও শোনে না, যদ্দি বা শোনে-_ শ্র কোলাহল জন্য 

এত দূরাগত ভাবে অস্পষ্টরূপে শ্রুত হয় যে. তাহার অর্থ বোধ হয় না। তাই 
নিরাশার প্রবৃত্তি বসে আবার মোহ নিপ্রায় স্বপ্ন খেলায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য 

হইতেছে । 
সহরেও আগ অষ্টমীর দিন বার বার কি বীভৎস পৃশ্ঠই দেখিলাম। 

যাহার! ছাগ মহিষের রক্ত মাখিয়! মাতামাতি করিতেছে তাহাদের দশা দেখিয়! বড়ই 

কষ্ট হইল । তাহার! জানে ন1 যে, কি নৃশংস ভাবের বশবর্তী হইয়! হৃদয়ের কি 

ছুর্ীতি করিতেছে । এমন কি ছোট ছোট বালকের! পথ্যস্ত এই কুশিক্ষায় নির্দিয 

কাণ্ডে অভ্যন্ত হইতেছে। যাহারা অন্ধ, তাহারা ইহাকে ধর্দ মনে করে। 

ধর্মের নামে জীবহত্য! করিয়া! মনে করে এই আমাদের সনাতন ধর্ম। যদিও 

বহুল পরিমাণে এখন লোকে বুঝিয়াছে যে বলিদান--জীবহত্যা ধর্ম নছে। 

তবুও বহু দিনের কুসংস্কারে হৃদয় এমন আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে সকলে বুবিয়াও 

বুঝে না, ধেন তেমন নিঃলংশয় নছে। 
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"অনেকে মনে করে বলিদান শাস্্রসম্মত। শাস্ত্র রঘারেন্ মত যেদিকে টা'ন 

সেইদিকেই যায়। তৰে কি শাস্ত্র মিথ্যা? না। কিন্ত আক্ষরিক শান্ের' 

নিকট যাইবার আগে, হৃদয়ে বিবেক-শান্ত্রের নিকট যাও, তখন সত্য শাস্ত্র বুঝিৰে 

নচেৎ শাস্ত্র অন্ধকারে ঢাক । বলিদান সম্বন্ধে বিবেক-শান্ত্র কি বলে বুঝে দেখ। 

তারপর আর এক শ্রেণীর লোকে বলেন,__-“যাহার1 সম্পূর্ণ শ্বাত্বিকভাবে 

পুজা-উপাসনা! করিতে পারে না তাহারা রাঁজসিক বা তামসিক ভাবে পুজার 

সঙ্গে মাংসাহার ভালবাসে, লেখানে বৃথ। মাংস ভক্ষণ না করিয়৷ দেবীকে তাহ৷ 

উপহার দিয়া শেষে প্রসাদ পায় তাহ! বরং ভাল। এ যুক্তিও বিবেক শাস্ত্রের 

সঙ্গে মিলাইলে অনেকেই বুঝিবেন যে ইহা কত :অসার কথা। কারণ 
নিরামিষ ও আমিষ উভয়বিধ থাগ্যই জনলমাজে প্রচলিত আছে, যাহার 

যে মত রুচি ঝা প্রয়োজন জ্ঞান, সে সেই মত আহার করে। যাহারা মাংস 

তক্ষণ করে তাহারাও তাহ থাগ্চ জ্ঞানে খায়, কিন্ত ঈশ্বরোপাসন।, যাহ! সম্পূর্ণ 
বিশুদ্ধ ব্যাপার তাহার মধ্যে এ বীভৎস কাণ্ডের স্থান দান করা, এ কি ভাব, 

কোন্ যুক্তি সঙ্গত? ঈশ্বরোপাসনায় সকলে সমান অধিকারী নহে, ইহ! সত্য, 
তার জন্ত কি তুমি উপাসনার ঘর কলুষিত করিবে? পুজার আদর্শ ছোট 

করিবে? উপাসনার আদর্শ চিরদিন পবিত্র ও উচ্চ রাখিতে হইবে। যে যতদুর 

গ্রহণ করিতে পারে ক্রমে ক্রমে তাহা গ্রহণ করিবে। আদর্শ কখনই মলিন 

করিতে পার না। জীব-হত্যা ধর্মের কোন্ উচ্চ আদর্শ বলতো? 

বলিদানের যদ্দি কিছু অর্থ থাকে, তবে তাহা আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ ঈশ্বর-চরথে 

ক্রমে ক্রমে নিজের সকল প্রকার আমিত্ব বলিদান করিতে হইবে । আত্ম-বলিদান 
মহ্ষি বলি অপেক্ষ! অনেক কঠিন ব্যাপার । 

তারপর নবমীও গেল ; কত বাড়ী নাচগ্নান পানভোজনের ধূমধাম তাহাও 
ফুরাইল। দশমীর ব্যাপারও গেল। এখন সাধক তুমি কোথার ? তুমি কি. 

নিত্য-দেবীকে নিতা-প্রভুকে ধরেছে? তা যদি ধরে থাক, তোমার চরণে 

আজ আমার প্রণাম। বিজয়ার পর যাহার সমস্ত ফুরাইল তোমার অবস্থা 

তাহাদের মত নয়, তোমার ঠাকুরের বিজয়! নাই। তোমার ঠাকুর প্রতিদিনের 

ঠাকুর। প্রতিদিন তুমি তার কণ৷ শুনিতে পাও, প্রতিদিন তার কথা না গুনিলে 

তোমার চলে না, তুমি তাঁর কণা শুনিয়াই সকল কানন কর। তুমিতার কথা 
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শুনিকাই: চিন্নকালের জন্ত তার শরণাপন্ন হইয়া, তার চরণাশ্রয় করিয়াছ। 

তবে. ভাই! তুমি এ কোটা কোটা কৃপাপাত্র, যাহার! তিন দিনের পুজার 
বাক আমোর্দে কত কদাঁচারে কাটাইল তাহাদের অন্ত প্রার্থনা কর। আর 

এ দ্বাসের মস্তকে পদধূলি দাও। দেবীর জয় হউক। 

উপাস্য সসীম কি অসীম ? 
বর্ডমান সময়ে শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও অনেকের মত এই যে, অনস্তের 

উপাসনা হয় না । উপাসন! করিতে হইলেই উপাস্তকে ছোট করিয়া আনিতেই 

হইবে। হাসথাকে দেখ! যায় না, স্পর্শ কর! যায় না, যাহার কিছুই বোঝা যায় না, 

তাহার উপাসনা করা চলে না। শ্রীকৃষ্ণ, খুষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য, বা! অন্য দেব দেবীর 

মুক্তির উপাসনা করিতে হইবে । এই মতাঁবলম্বীগণের মধ্যে শ্রীমতী এনিবেশাস্ত 

একজন প্রধান] । 

এই মতে কতখানি সত্য আছে এবং কতথানি মিথ্যা__ত্রাস্তি আছে তাহাই 

প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের প্রথম উদ্দেস্ত। দ্বিতীয়তঃ উপান্তের স্বরূপ কি, 

উপাস্ত সসীম কি অসীম তাহার আলোচন! করিয়! প্রবন্ধ শেষ কর! হইবে । 

ধাহার। উপরোক্ত মতের পক্ষপাতী আমার মনে হয়, তারা৷ কথাটা তেমন 

পরিষ্ষাযর় করিয়া বলিতে পারেন নাই, কিন্ত কথাটার ভিতর সতা আছে। 

তাহারা যে বলেন অনস্তের উপানন! হয় না, তাহাদের কথাটার প্রকৃত উদ্দেশ 

বোধহয় এই যে, অজ্ঞেন্বের উপাসনা! হয় না। বস্ততঃ যিনি অজ্ঞেয়, ধাহার 
কিছুই জানি ন1 কিছুই বুঝি না তাহার আবার উপাসনা! কি? যে বস্ত 

সৎ কি অসৎ, ভাল কি মলা, মঙ্গল কি অমঙ্গল তাহা! জানি না, তাহার, উপাসনা 

করিব কিরূপে? সম্পূর্ণরূপে "অজ্ঞাত বস্তর উপা'সন! হয় না। আবার উপান্ত 

যদি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞেয় হয় তাহারও উপাসন৷ হয় না। থে বস্তকে আমি সমন্তই 

জানিতেছি, সমগ্ভই দেখিতেছি, সমস্তই বুঝিতেছি ইহার অধিক আর কিছুই নাই 
এমন বস্বরও উপাসন! হয় ন1!। 

ধাহার। সাকার মুর্তি পৃঙ্া করেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের এইরূপ 

বিশ্বীস যে, প্রতিমা যখন প্রস্তত হয় তখন তাহাতে দেবত। থাকেন ,না, যখন 
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তীহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হইল, তখন তাহার ভিতর দেবতার  আবিতীব 
হইল। কিন্তু সেই স্থানে পূর্ব হইতে দেবতা ছিলেন, কেননা 
দেবতা সর্বব্যাপী। এবং গ্রতিমা় আবিভূর্ত দেবতাও সর্ধব্যাপী 
সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, ইহাই অনন্তের বীজ, ধাঁহারা সরল অকপট সাধক 
তাহারা এই প্রকার উপাপনায়ও অগ্রসর হন, যদিও তাহাদের 
কল্পিত মুণ্তি, মুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে অন্তরায়, তথাপি এঁ যে অনস্তের বীজ 
যেখানে রহিয়াছে সেখানে উপাসনা যদি সরল হয়, অকপট হয়, তবে তাহ! 

নিক্ষল হয় না। আর যাহার! বিশ্বাস করেন প্রতিমাই দেবতা! ইহার অতীত আর 

কিছু নাই, এই তষাহা! দেখিতেছি এই উপান্ত, তাহাদের উপাসনা কোন 

ফলপ্রদদ হয় না। উপাসন! অনস্তথেরই হ্য়, অজ্দেয়ের হয় নাঁ। অনস্ত এক 

হিসাবে অজ্ঞেয় হইলেও ইহা সত্য নয় যে, অনস্থের বিষয় মানুষ কিছুই জানিতে 
পারে না। বিশ্বাসী ভক্ত বলিতেছেন, 

"(আমি ) চিনি না জানি না বুঝি ন! তাহারে, তথাপি তাহারে চাই। 
সঙ্ঞানে অজ্ঞানে পরাঁণের টানে, তাঁর পানে ছুটে যাই। 

দিগন্ত প্রসার, অনন্ত আধার, আর কোথা কিছুনাইঃ 

তাহার ভিতরে, মৃছুমধুন্ধরে, কে ডাকে শুনিতে পাই। 

আধারে নামিয়া, আধার ঠেলিয়া, না বুঝিয়া চলি তাই; 

আছেন জননী, এইমাত্র জানি, আর কোন জ্ঞান নাই।” 

আছেন জননী, এইমাত্র জানি, এই ত আমি কিছু জানি। তিনি আছেন 

আমি জানি, ইহাই অনস্তকে জানিবার সোপান । তিনি অষ্টা, এই বিশ্ব ব্রহ্ধাও 

তিনি শ্যপ্তি করিরাঁছেন, তিনি পরম পিতা, পিত্[র স্টার আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা 

দিতেছেন, তিনি পরম জননী, এইব্পেই তাহাকে জানা যায়, কিন্ত সম্পূর্ণরূপে 

কেহই তীহাকে জানিতে পারে না। তীহাকে জানার কোনকালে শেষ 

নাই। তিনি জ্ঞানম্বরূপ জ্ঞানের শেষ নাই, শেষ নাই তাইত তিনি উপান্ত। 
যদি শেষ হইতেন, তবে ত উপান্ত হইতে পারিতেন না। যাহার 

সমস্ত জানিয়াছি তাহার আর প্রয়োজন কি ? যাহাকে জানি অথচ ভ্বানি 

না, তিনিই প্রকৃত উপান্ত । এ সম্বন্ধে ভক্ত কি বলিতেছেন, _ | 
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"অনন্ত হয়েছ, ভালই করেছ, থাক চিরদিন অনস্ত অপার। 

ধরা যদি দিতে ফুরাইয়! যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর ? 

ভুলান্গেছ যারে তব প্রলোভনে, সে কি ক্ষান্ত হবে তব অন্বেষণে ? 

ন! পায় ন! পাবে, যায প্রাণ যাবে, কভু কি ফুরাবে অন্বেষণ তার ? 

যত পাছে পাছে ছুটে যাব আমি, তত আরো আরো! দূরে রবে তুমি $ 

যতই ন! পাঁব, তত পেতে চাব, ততই বাড়িবে পিপাসা আমার। 

আদর্শ তোমারে দেখিব যত, তোমার স্বভাব পেয়ে হব তোমার মত, 

ফুরাবে ন ভুমি, ফুরাবো না আমি, তোমাতে আমাতে হব একাকার ।” 

: এ সম্বন্ধে উপনিষদ বলিতেছেন,_ 

“লাহুৎ মন্তে স্ুবেদেতি, নে! ন বেদেতি বেদে চ। 

যোনস্তঘেদ তদেদ, নে ন বেদেতি বেদ চ॥” 

তলবকারোপনিষৎ। ১০। 

আমি ব্রহ্ধকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না; আমি ব্রহ্ধকে 

যে না জানি এমনও নছে, এই বাক্যের মন্্ন যিনি আমাদিগের মধ্যে জানেন, 
তিনিই তীহাঁকে জানেন। 

অতএব উপান্তে জ্ঞের এবং অজ্ঞ এই ছুই ভাবের সামঞ্জস্ত থাক! আবশ্তক। 

তেমন বস্তরই উপাসনা হয়। উপাস্ত প্রকৃত পক্ষে চিরদিন অসীম অনস্ত পদার্থ 

কিন্তু যেটুকু স্বরূপ 'আমি বুঝিতেছি তাহা! আমার আয্বত্ত সুতরাং অসীম হুইয়াও 

যেন সসীম। অথচ উপাম্ত যে অসীম এ জ্ঞান সর্ধন্ষণই থাক! আবশ্তক। 

উপাস্ত সসীম ছইলেই আর তিনি উপান্ত থাকেন না। 

এই ভাব মানবীয্প প্রেম সম্বদ্ধেও প্রযুজ্য। মানুষ মান্ষকে যে ভালবাসে 

তাহাও অনস্তকেই ভালবাসে । , আমর! ষে শিশুকে ভালবাসি, আমরা ত জানি 
শিশু কত ক্ষুদ্র, শিশুর ত কোন জ্ঞান নাই, শিশু যা! তা মুখে দিতে যায়, এই দেখে 

কি আমর! শিশুকে ভালবাসিতে পারি? তা যদি হইত তবে আমরা তাহাকে 

ভালবাসিতে পারিতাম না । শিশুকে দেখিলেই যে কেমন একটা আনন্দের 
ভাৰ আসে, কেমন একট! আকর্ষণ হয়, তা এ যতটুকু দেখিতেছি তাহার 

প্রতি নির্ভর করে না, বাহ! দেখিতেছি তাহা ছাড়া শিশুতে. আরো এমন 

কিছু আছে, যাহা বুঝি নাই, কিন্তু যেন বুঝিবার চেষ্ট। আসে+ সেই বস্তকেই 
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তালবানি। স্বামী স্ত্রীর ভালবাসাতে যদি এ ভাব হয় যে, যাহা পরস্পরকে জান! 

হইয়াছে তাহ! ছাড়। আর কিছু বুঝিবার বিষয় নাই, তবে সেখানে দয়া থাকিতে 

পারে, আসক্তি থাকিতে পারে, ব্যাবহারিক কাধ্যাদ্িও থাকিতে পারে কিন্তু প্রেম 

থাকিতে পারে না । যেখানে এই ভাব আছে, যাহ! বুঝা হইয়াছে, তাহা শেষ 

নয় কিন্ত এখনও পরম্পরকে লাভ করিবার বাকী আছে, সেইখানেই প্রেম আছে। 

সাধুভক্ত সম্বন্ধেও যদি মনে হয়, অমুক সাধুর বিষয় যাহা বুঝিয়াছি এ পর্যন্ত, 
আর উহ্হীতে অধিক কিছু বুঝিবাধ্ন বিষয় নাই, তবে সেখানেও ভক্তি থাকে না।' 

যেখানে আরে! বুঝিবার, জানিবার আছে সেই থানেই ভক্তি আছে । এতএব 

বিশ্বাস নির্ভর প্রেম ভক্তি সকলই অসীমকেই আশ্রয় করিয়া আছে। অসীমই 

, প্রকৃত উপাস্ত | 

_-জনৈক পণ্ডিতের বন্ধ তার ভাব অবলম্বনে লিখিত। 

মহাপুরুষ মোহম্মদের আরুতি ও প্রকৃতি । 
শ্রীমোহনম্মদ গৌরবর্ণ মধ্যমাকার পুরুষ ছিলেন। তাহার ললাট প্রসারিত 

ও উভয় ভ্রযুগল সুশ্ম ছিল, উহ! পরস্পর সংযুক্ত ছিল না! ; মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান 

ছিল। তাহার শরীর দীর্ঘ ও উন্নত ছিল, তাহ! হইতে এক জ্োতি প্রকাশ 

পাইত। তাহার কপোল যুগল কোমল, সমতল ও বদন প্রসারিত ছিল? দস্ত 

শুভ্র ও উজ্জ্বল ছিল, এবং উপরের পংক্তির সম্মুথস্থ দশনদ্ধয়ের মধ্যে অল্প 

ব্যবধান ছিল। শ্মশ্র ও মন্তকের কেশরাশির মধ্যে কুড়িটা কেশ শুভ্র দুষ্ট 
হইয়াছিল । কেশ সরণ ছিল না, অনধিক বক্র ছিল। তাহার মুখমগুল 

পুর্ণচন্দ্রের স্তায় দীপ্তি পাইত। * * তীহ্ার বক্ষঃস্থল বিস্তৃত ছিল, এবং বক্ষ 

হইতে নাভিতল পধ্যস্ত রোমাবলীর একটা সুক্ষ রেখা ছিল। স্বন্ধ, কফোণি, 

(কনুই) ও জজ্বার অস্থি স্থল ছিল। করঘ্য় দীর্ঘ এবং করতল ও পতল 

মাংদল এবং কোমল ছিল। তাহার শরীর সুগঠিত উজ্জ্বল ও সৌম্য ছিল। 
যখন তিনি মৌনভাবে বসির! থাঁকিতেন, তখন তাহার মুখমণ্ডলে একপ্রকার 

তেজ ও প্রতাপু প্রকাশ পাইত, এবং যখন কথ! কহিতেন তখন কোমলতা ও 
সৌন্দধ্য বৌধ হইত) যে ব্যক্তি দুর হইতে তাহাকে দর্শন করিত, লে শোতা ও 
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নৃতনত্ব লাভ করিত, এবং যে নিকটে আসিয়৷ দর্শন করিত সরসতা৷ ও মিষ্উত! 
প্রাপ্ত হইত। 

হজরত মোহম্মদ কাপাস-হুত্রের একটি খর্ব কামিজ ব্যবহার করিতেন । 

কেহ তাহাকে এক উতৎকই পরিচ্ছদ দান করিয়াছিল, তিনি তাহ! একবার মাত্র 

অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন । সেই ব্যক্তি তাহাকে কেনান দেশীয় একটি জোব্বা 

এবং এক জোড়। মোজা উপহার দিয়াছিল, তিনি সে সকল জীর্ণ হুইয়। ছিল 

হওয়া পধ্যস্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন । দৈর্ঘ্যে চারি হস্ত, পরিসরে সার্ছ দ্বিহস্ত 

পরিমাণ তাহার এক উত্তরীয় বস্ত্র ছিল, তিনি উহা স্বদ্ধে ধারণ করিতেন। 

তাহার অন্ত একপ্রকার পরিচ্ছদ ছিল, কোন স্থান হইতে কোন দূত তাহার 

নিকট উপস্থিত হইলে উহ। পরিতেন। তিনি রক্ত অন্ুরীয় অঙ্কুলীতে ধারণ 
করিতেন। নেই অন্গুরীয়ে স্থাপিত ক্ষুদ্র প্রস্তরের উপরে “মোহম্মৰ রন্থল 

আলা” এই তিনটি পদ তিন পংস্তিতে অঙ্কিত ছিল। তদ্বারা তিনি পত্রাদির 

উপরে মোহর করিতেন। 

হজরত খোর্ম্মাবন্ধলের তস্তনির্মিত রজ্জুর ছাউনি খষ্টার উপরে শয়ন করিতেন, 

অনেক সময় তাহাতে কোন আচ্ছা্দন বা শয্যা বিস্তৃত হইত না। একদিন 

তাহার গ্রচারবন্ধু ওমর তদবস্থায় তাহাকে শয়ান দেখিয়! ক্রন্দন করিতেছিলেন। 

ত্দর্শনে হজরত জিজ্ঞাস] করিলেন, “ওমর, তুমি কেন কাদ্দিতেছ ?” ওমর 

বলিলেন, "আপনি পরমেশ্বরের নিকটে সম্রাট অপেক্ষাও গৌরবান্বিত, তাহার! 

কত পার্থিব সম্পদ খ্র্ধ্য ভোগ করিতেছেন, হায়! আপনি ঈশ্বরের প্রেরিত 
হুইয়। এই ছুরবস্থাপ্প জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।” তখন হজরত 

বলিলেন. “ওমর, তাহাদের জন্ত পৃথিবী ও আমাদের জন্ঠ স্বর্গলোক ইহ! 

ভুমি কি ইচ্ছ। কর ন?” হজরত পরলোকে গমন করিলে আয়শ! দেবী একটি 
ইজার ও কম্বল বাহির করিয়! বলেন যে, “মৃত্যুর সময়ে এই ইজার ও কম্বলমাত্র 

তাহার দেহে জড়িত ছিল।” 
। তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণাতে কখনও অধীর হইতেন না, বরং যখন অধিকতর ক্ষুধিত 

ও ..ভৃষ্ঠার্ত হুইতেন তখন জম্জমের জলপানে ধৈধ্য ধারণ করিতেন। তাহার 

ক্রোধ ও সন্তোষ কোরাণের বিধি অন্ুযানী ছিল। তাহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন ও 

প্রফুল্প থাকিত। যে কাধ্য ঈশ্বরাভিপ্রেত না হইত তিনি তাহাডে ওধাসীন্ত 
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প্রকাশ করিতেন। পৌরুষ ও বদান্ততা বিষয়ে তিনি সর্বশ্রে্ঠ ছিলেন। 

কোন প্ররার্থ তাহার দ্বারে আসিয়া বঞ্চিত হইত না। কিছু না থাকিলে 

তিনি হূঃখপ্রকাশ করিয়৷ প্রার্থীর মনোরগ্রন করিতেন। কথ দ্রুত বলিতেন না, 

চিন্তা ও গাতীধ্য সহকারে বাক্য সমাপ্ত করিতেন। যদি কোন মুর্খ দরিদ্র লোক 

ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিত, অধৈধ্য হহয়। তার স্বরে কথা কহিত, তিনি অন্তরে 

ধৈর্য ধারণ করিতেন, তাহাকে অসন্তষ্ট করিতেন না। তাহার স্বভাব অতি 

মধুর ছিল, যে ব্যক্তি তাহার সহবাসাকাজ্ষী হহয়। তাহার নিকটে বপিত, 

সে শীঘ্র উঠিয়া যাইতে ইচ্ছ| করিত না। তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ধীর শ্বভাব ছিলেন; 

লোকের প্রতি সর্বদা দয়! প্রকাশ করিতেন। ধন্মযুদ্ধ ব্যতীত তিন কখনও 

কাহাকে স্বহস্তে উৎপীড়ন করেন শাই। কি ধনী কি দরিদ্র কি অধীন কি স্বাধীন 

সকল লোকের নিমস্ত্রণ ও উপহার গ্রহণ করিতেন, কিন্তু নদৃক! ( ধন্মীর্থ দীন- 

ছুঃখীদিগকে দান ) স্বরূপ দান করিলে গ্রহণ করিতেন ন1। প্রাপ্ত উপহারের 

বিনিময়ে তিনি তদনুরূপ দ্রব্য বা তাহ। অপেক্ষা উতৎ্কই দ্রব্য প্রদান করিতেন। 

তিনি স্বর্ং পশুযুথকে ঘাস থাওয়াইতেন, উদ্ী বদ্ধন করিতেন, গৃহ ঝাট 

দিতেন, ছাগ মেষ দোহন করিতেন, ভূত্যের সঙ্গে একত্র ভোজনে রত হইতেন, 

গোধৃম চূর্ণ করিতে দ্বাস পরিশ্রাস্ত হইলে স্বয়ং যাওা যন্ত্র ঘুরাইয়! তাহার 

সাহায্য করিতেন, এবং বাঞ্জারে দ্রব্যাি ক্রয় করিয়! বসনাঞ্চলে বাধিয়া গৃহে 

লইয়া আসিতেন। ধনী দরিদ্র ভদ্রাভত্র সকল লোককে সেলাম করিতেন, 

কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে প্রথমতঃ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহার হস্ত গ্রহণ 

করিতেন। এ বিষয়ে প্রভূ ও দাস, শ্বেতকায় ও কষ্টাঙ্গ, ধার্মিক অধার্ম্িকের 

প্রভেত্ব করিতেন না। সানান্ত শ্রেণীর কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রণ করিলেও তাহার 

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন। দিবসের অন্ন রাত্রির জন্য এবং রাত্রির অন্ন পরদিনের 

জন্ত রক্ষ/। করিতেন ন|। 

তিনি যখন সৈন্যপহ যাত্রা করিতেন তখন কৃষ্ণ ও শুভ্রবর্ণের বিজয়পতাকা 

সঙ্গে বহন করিয়া! চলিতেন, সেই পতাকায় “লা এলাহ এলেল্লাহু মোহম্মদ 

রস্ুলাল্লা” অর্থাৎ “সেই ঈশ্বর ব্যতীত উপান্ত নাই, মোহম্মদ তাহার প্রেরিত ।” 
এই বচন অক্কিত থাকিত। 

তিনি জ্বীয় ধর্মবন্ধুদিগকে অত্যান্ত ভাল বাদিতেন ও তাহারের সফ্লোষবিধান 
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এবং সর্ধবদ! কুশল কল্যাণ জিজ্ঞানা৷ করিতেন। কেহ বিদ্বেশে যাত্রা করিলে বা 

পীড়িত হুইলে যাইয়া তাহার তত্ব লইতেন, এবং তাহার জন্ত কল্যাণ প্রার্থনা 

করিতেন। কোন মোসলমানের মৃত্যু হইলে “নিশ্চয় আমরা ঈশ্বরের অন্ত, 

নিশ্চয় আমর! তাহার অভিমুখে প্রত্যাব্র্তনকারী” এই প্রবচনটি পড়িতেন, 
এবং অস্ত্যেত্িক্রিয়্ার উপাসনাতস্তে তাহার সন্বদ্ধে কুশপণ প্রার্থনা করিতেন। 

লোকের ম্থথে হুঃখে সহাম্্ভূতি করিতেন, নকল অবস্থায় প্রতিবেশীর তত্ব 

লইতেন। কোন ধার্মিক মোসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অগ্রেই তিনি 

তাহাকে সেলাম করিতেন। লোকের ক্ষম। প্রার্থনা ও ক্রটি শ্বীকারকে উপেক্ষা 

করিতেন ন। অতিথি অভ্যাগতকে ভালবাদিতেন ও ভোঙ্জন করাইতেন। 

যখন তিনি কোন পশুর উপর আরোহণ করিয়! কোথাও যাত্রা! করিতেন তখন 

কোন পদ্াতিককে সঙ্গে লইতেন না, আরোহী হইলে সঙ্গে লইতেন ; সঙ্গীর 

বাহন না থাকিলে, আপনার নিকট হইতে বাহন* দ্বিতেন, দৈবাৎ তাহার 

অভাব হইলে, পদাতিককে অগ্রে প্রেরণ করিতেন। যেব্যক্তি গাহার সেবা 

করিত, সেই লোক দাসদালী হইলেও তিনিও তাহার মেবা করিতেন। প্রধান 

ধর্শবন্ধুদিগের অধিকাংশ কাধ্যে তিনি ম্বপ্নং যোগদান করিঙ্েন। তিনি যে 

সভাতে বা সমার্জে উপস্থিতি হইতেন সামান্ত শুন্ত আমদনে যাইয়! 

বসিতেন, উচ্চ স্থান ও উচ্চ আসনের আকাজ্জ! করিতেন না। উঠিতে বনিতে 

ঈশ্বরের নাম করিতেন। যে ব্যক্তি অপকার করিত তিনি তাহার উপকার 

করিতেন। হুঃখা দ্বীনহীনের প্রতি একান্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন, কখনও 

তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন না । হজরত স্বীয় জীর্ণ পাছুকা ও বস্ত্র 

স্বহস্তে শিলাই করিতেন তিনি অনেক সময় কাবা মন্দিরের অভিমুখে মুখ 

করিয়! বসিতেন।* 

স্বর্গীয় গিরিশ্ন্দ্র সেন কৃত, 

“মোহম্মদ চরিত” হুইতে। 

. ৬ সপ ০ প৯ ৭ আপিন পা পািশীশা ৩ পানী শি শা পিপিপি "৮ শীত পাশ শশী িাশি শা শীর্টাটা শশী 

* অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বর্তমান মুসলমান সমাজ দেখিয়। মহাপুরুষ 'মোহম্মদকে চেন। 

যায় না। ৫ কুঃ সঃ) 
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তঁটনী। 

কুল কুল রবে তুমি সদ! বহে যাও। 

আবশ্রামে বহু কতু ক্রান্ত নাহি হও ॥ 
সদ সময়ের সহ, বহ তুমি অহরহ, 

বহে যাও পুনঃ ফিরে পিছে নাহি চাও । 

তীব্র গতি কভু ধীরে একে বেঁকে ধাও ॥ 

৮ 

পর্বতে জন্মিয়া তুমি মেশে! গো সাগরে । 

স্থথী হও আলিঙ্গিয়! সাগর সখারে ॥ 

বিশ্বের অভাব পুরি, করি বিতরণ বারি, 

বাঞ্চ তব সুখী হতে পতি সহবাসে । 
তাই ধাও কুলনাদে সাগর উদ্দেশে ॥ 

৩ 

ব্ন উপবন মরু নগর প্রান্তর । 

শোভে তব তীরে দেখি কতই সুন্দর ॥ 

কোকিল কুজন শুনি, বাড়াইয়া কলধ্বনি, 

সে হ্ন্দর শোভা মাঝে প্রফুল হইয়া । 

দ্বিগুণ উৎপাহে তুমি যাও গো ধাইয় ॥ 

৪ 

চাদের কিরণে খেলে চকোরা চকোরী। 

জ্যোছনা' আলোকে বহু তুলিয়৷ লহরী॥ 

সদ! সুমন্দ পৰনে, বহু প্রফুল্লিত মনে, 

টারদ্দের আলোকে দিক বেড়ায় হাসিয়া । 

খেলিয়া তাহার মাঝে যাও গে! ভাসিয়। & 
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টাদ্দের আলোক প্রতিফলিত হইয়া । 

থেলে তব হৃদি মাঝে নাচিপ্লা নাচিয়! ॥ 

তব মুছু উন্মিমাল।, চাদে লয়ে করে খেলা, 

দেখায় সহম্র চাপ নিম্মল সলিলে। 

যাহা এক হোর মোরা এ নভোমগুলে ॥ 

শু 

নিচু বিনা উচু দিকে কতু নাহি ধাও। 

নিচু হোতে সদ! তুমি মানবে শিখাও ॥ 

বক্ষে পরি উর্মিমালা, খেল তুমি কত খেলা, 
ভুলাও মানবগণে থেলিতে তথায়। 

অভাগা মানব তথা খেলিবারে ধায় ॥ 

শ্রীন্থুনীতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৬কাশীধাম। 
হস | আচ 

কুশদহ । (১০) 
গৌবরভাঙ্গার ভট্টাচাধ্য বংশ ।--গোব্র্ডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য বংশ অতি প্রাচীন । 

এই বংশের আদি পুক্রষের নাম রাঁঘবেন্দ্র। সাতক্ষীরার নিকট বুড়,ন পরগণার 

অন্তর্গত কুল্লে! নামক স্থানে ইহার প্রথম বসতি । আনুমানিক দশ শত সালের 

প্রথমে অর্থাৎ জাহাঙ্গীর বাদসাহের রাজত্বকালে ইছাপুরের তাৎকালিক জমিদার, 

চৌধুরী বংশের পূর্বপুরুষ সিদ্ধাস্তবাগীশ মহাশয্জের দ্বার! রাঘবেন্দ্র গোবরডাঙ্গায় 

আনীত হন্। সিদ্ধান্তবাগীশ রাঘবেন্রকে বাস করিবার অন্ত ৫৫ বিঘা জমি 

দান করেন। মুল পুরুষ রাঘবেজ্্র হহতে এখন গোবরডাঙ্গায় ১৩।১৪ ঘর 

হইকাছে। রাঘবেন্ত্রের রামজীবন, রামভদ্র ও রামনারায়ণ নামে তিন পুত্র 

ছিলেন। হরদেব, মহাদেব, জানকীনাথ এবং হরিদাস ভ্রাচাধ্য মহাশয়ের! 

রামজীবনের শাখা! । পতিরাম, যোগীন্দ্র, শ্রীশ, জনার্দন নকুলেশ্বর, নগেন্দ্র এবং 

মন্্থ ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের। বামভদ্রের বংশধর । রামনারার়ণের বংশধর এক মাত্র 

কেপবচন্জ তট্টীচাধ্য মহাশয়ের! বর্তমান আছেন । পর্ব্বকালে এই বংলে অনেক 
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প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় নকলেরই টোল চতুষ্পাী ছিল। 
ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ছাত্র আসিয়! এ সকল টোলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। 

রামজীবনের প্রপৌন্র কালীশঙ্কর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। স্বর্গীয় 

খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় খন গোবরডাঙ্গার জমিদার হন তখন তিনি 
কালীশঙ্করের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজ কুল পুরোহিত নিযুক্ত করেন। 

তদবধি কালীশঙ্করের বংশধরেরা সসম্মানে জমিদার বাবুদ্দিগের পৌরহিত্য 

করিতেছেন। যমুনানদীর ভট্টাচার্য্যপাড়ার বাধা ঘাট কাঁলীশঙ্করের সহোদর 

রাঁধাকৃষ কর্তৃক ১২২৮ সালে প্রতিষিত হয় | কালীশঙ্করের ছুই পুত্র, 
চন্দ্রশেখর ও মাধব । চন্দ্রশেখর পিতার গ্তায় পণ্ডিত ও সমস্ত সদ্গুণের আধার 

ছিলেন। তৎপুত্র শ্রীধুক্ত মহাদেব ভট্টাচাধ্য মহাশয় পিতৃ পিতামহের 
পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন। তিনিই এখন এই পণ্ডিত বংশের মান রক্ষা 

করিতেছেন। তাহার ছুই সংসার; প্রথণ পক্ষের পুত্র স্থুরনাথ সাহিত্যিক 
ছিলেন। তীহার প্রণীত “পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ” ও “জন্মএয়োক্ী” নামক 

পুস্তকে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া :যায়। অত্যন্ত ছঃখের বিষয় যে, 

স্থরনাথ যৌবনকালেই হুইটি শিশু পুত্র রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। ছ্িতীয় 

পক্ষের চারি পুত্র, সকলেই সুশীল ও পচ্চরিত্র । 

মাঁধবের পুত্র ব্বর্গায় হরদেব শিরোমণি এদেশের মধ্যে একজন টি 

ম্মার্ড পণ্ডিত ছিলেন। তাহার টোল ছিল এবং বহু ছাত্র তাহার নিকট অধয়ন 

করিয়া কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন । 

কালীশঙ্করের অপর ভ্রাতার নাম রামধন। রামধনের পুত্র অমরটাদ এবং 

পৌত্র শরৎ ও হরি । শরৎ সংস্কৃত শাস্ত্রে কতবিদ্ধ হইয়! জীবনের অধিকাংশ কাল 

মুঙ্গেরে সসন্মানে কাটাইয়। অমরধামে গিয়াছেন*। হরিবাবু স্থানীয় মিউনিসিপাল 

আপিসে কর্ম করেন! তিনি নির্বিরোধী এবং সৎকাঁধে) উদ্যোগী । 

রামভদ্রের পুত্র রানচন্দ্র ও .বামরাম। রামচন্দ্রের নংশধরের1] পুকুষাঙু ক্রমে 

সম্মানের সহিত দেওয়ানী বাবুদগের পৌরহিত্য করিতেছেন। রামচন্দ্রের 

প্রপৌত্র রামগোপাল চুড়ামণি যশঃ অর্থ ও সুদীর্ঘ জীবন ৪1ভ করিয়া গিয়াছেন। 
তৎপুত্র পতিরাম.ও বাণীকণ ভট্টাচাঁধ্য বর্তমান আছেন । 

রামরামের পুত্র শ্তাম ও গঙ্গাধর। শ্ঠামের পুত্র রাঁমলোঁচন ও $ভ্রীধর। 
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রামলোচন স্তারশান্ত্রে সুপগ্ডিত ছিলেন। তাহার পৌত্র মহিম ভট্টাচার্য মহাশয় 

কথকতা ক্রয়া কাশীধামে অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন। 

রাম লোচনের প্রপৌত্র কুঞ্জলালের কথা সমধিক উল্লেখ, যোগ্য । ইনি খুব 

উশ্বরবিস্বাীসী লোক ছিলেন। ভিক্ষা! করিয়। ছুর্গোৎসব করিতেন এবং. যথেষ্ট 

ব্রা্গণ ও কাঙালী ভোজন করাইতেন। ইহার মৃত্যুতে পাড়ার সে আনন্দ 

অন্তর্থিত হইয়াছে। 

গজাধরের পৌত্র ও প্রপৌব্রগণের মধ্যে উমাচরণ, পূর্ণচন্দ্র, জনার্দন ও 
রসরাজের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। উমাচরণ ভট্টাচার্য গঙ্গাধরের পৌন্র । 

ইনি ঝড়ই সরল হুদয়ের জোক ছিলেন। তৎপুত্র সাধুপ্রকৃতি রসরাজ নিজ 

চেষ্ট! অধ্যবসায় দ্বারা লাহোর মেডিকেল কলেজ হইতে বিশেষ যোগ্যতার সহিত 

এল, এম, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। গভর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইয়াছিলেন। বংশের 

চুর্ভাগ্যবশতঃ অল্পকাল মধ্যেই তিনি পরলে!ক গমন করেন।*% পুর্ণচন্ত্র গঙ্গাধরের 

গ্রপৌত্র। ইনি বড়ই পরোপকা'রী ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীযুক্ত জনদদন ভট্টাচাধ্য 
মহাশয়ও গঙ্গাধরের প্রপৌন্রে। ইনি সঙ্জন সরলহ্ৃদয় ও দয়ালু। 

রামনারায়ণের পৌন্র রামগোবিন্দ, সার্বভৌম, নামে বিখ্যাত ছিলেন। উক্ত 

সার্বভৌম মহাশয়ের ছয় পুত্র । তৃতীয় পুত্র কাশীনাথ স্তায়শান্ত্রে অদ্িতীক্ব পণ্ডিত 
ছিলেন। নৈহাটাতে তাহার টোল ছিল। মধ্যম বালীপ্রাসাদ্দ ব্যতীত অপর 

পাচ ভ্রাতাই অপুত্রক। কালীপ্রসাদের পুত্র 'কষঞ্মোহন মহাপুরুষ ছিলেন। 

তাহার গায় তেজন্বী ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত আজকাল অল্পই দেখা যায়। ইনি নিজের 
০ শা ক পপ আপ -*পশপপীপিপা শি পশ ০৩ শীল শী পাট শে এ ০ স্পা গ- সপ স্পীশী। মস 

* রসরাজ পলীগ্রামের সংকীর্ণ ভাব হইতে বিদেশে থাকিয়া উদ্রারশিক্ষায় মন এবং 

সংক্ায়ের উন্নতি সাধনে সুযোগ গাইয়াছিলেন। তাহাতে তাহার স্বাভাবিক ধর্ম গুকৃতি সরল, 

উদ্দার ত্রাঙ্গধর্মের,দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। লাহোরে তিনি এমন একটি মহদস্তঃকরণ-বন্ধু 

লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি রসরাজের সঙ্কট পীড়ার সময় ভাহাকে দেখিতে লাহোর হইতে 

গোবরভাঙ্গায় আসিয়াছিলেন। আমরা বলি কেবল বংশের ছুর্ভীগ্য নহে, দেশেরও বিশেষ 

ভুর্ভাগ্য ষে অকালে রসরাজ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অথব! প্র শ্রেণীর 

্ব্গীয় দুতর! অল্প সময়ের মধোই ইহ ভীবনের কাধ্য শেষ করিয়া হন্দর জীবনাদর্শ রাখিয়! 

চলিয়া! যান। দ্বাঁয় দূতের এক্ষণ এই ০য আর সকলকে মানুষ ভূলিয়! ধা, উইাদিগকে জন 

সমাজ তুলিতে পারে ন1। (কুঃসঈঃ) 
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অবস্থায় সদানন্দ থাকিতেন। সর্বৰা ধর্মাচরণ এবং শান্ত্ালোচনা করিয়। 

কালাতিপাত করিতেন। কৃষ্ণমেহনের পুত্র মহানন্দ ও কেশবচন্দ্র। 

উভয়েই দেবোপম চরিক্রবান্ কর্তব্যনিষ্ঠ ও পরম ধার্মিক। মহানন্দ ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় নিঃশক্র ছিলেন। পরোপকার তাহার জীবনের ব্রত ছিশ। এই মহাত্মা 

অকালে ৪৮ বদর বয়সে তিনটা পুত্রসন্তান রাখিয়া! পরলোক গমন করিয়াছেন '* 

কেশববাবু সংসারে থাকিয়াও যোগী । ইনি দীর্ঘকাল নুখ্যাতির সহিত ২৪ পরগণ! 

জক্জ আদালতের পেসকারী ও রেকর্ডকিপারী চাকুরি করিয়! পেনসন গ্রহণ করতঃ 

অধুনা! বর্ধমানের রাজা বনবিহারী কপূর (0০. 5 1, মহোদয়ের 

ধনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত 'আছেন। 

( ডাক্তার স্থরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য হইতে প্রাপ্ত) 

হিমালয় ভ্রমণ । (পরিশিষ্ট) 

শেষ। 

বেলা প্রায় টার পর লুধিয়ানা পৌছিলাম। প্রথমে একটী ছত্রে গিয়া 
বিশ্রাম ও কিছু আহার করিয়া,তৎপরে সহরের ভিতর যাই! এক বাঙালী 
বাবুর বাসায় রাত্রি যাপন করিলাম। দ্রঃখের বিষয়, তাহার নাম ডায়েরীতে 

লিখিয়া রাখিতে ভুলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি অতি সঙ্জন, সাধু-ভক্ত ব্যক্তি। 
তাহার বাসায় আরও একটা বাঙালী গৃহস্থ ভদ্রনোককে দেখিলাম, তিনি নান! 

ভীর্থ ভ্রমণ করিম! এক্ষণে দেশাভিমুখে চলিয়াছেন। তিনি অনেক তীর্থের গন্প 

করিলেন, কিন্তু সকলই বাহ্িক ভাবের কথ! বলিলেন, ছুঃখের বিষয় তাহার নিকট 

বিশ্বাস ভক্তির, কথা কিছু পাইলাম না। 

৬ই অগ্রহায়ণ প্রাতেই লুধিয়ান। ছাড়িলাম। মধ্য পথে “জলম্ধার” এবং 

* দ্বগাঁয় মহানন্দ ভট্রাচাধ্য :নহাশয়ের পুত্র আমাদের শ্রদ্ধাষ্পদ সোদর -প্রতিম 

ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ ভট্রাচাধ্য পর্দ পসারে ধনে ধান্তে তেমন উন্নতি করিতে না পারিলেও, 

পিতৃ পিতৃব্যর সর্বোচ্চ আশীর্ব্বাদ 'ধর্-প্রকৃতি” লাভে বঞ্চিত হন নাই। তীহার ধর্পভাবে তরঙ্গ 

নাই, কিস্ততাহা শ্বাভাবিক। (কুঃ সঃ) 
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“জলামুখী” তীর্থ দশনীয় ছিল, কিন্ত আমি আর তথায় না! নামিয়া একেবারে 

'অমৃতসর পৌছিলাম। ষ্টেশন হইতে সহরে পৌছিতে বেলা! গ্রায় ১২ট হইয়। 
গেল। একাওয়াল! আমাকে গুরুদরবারার নিকট নামাইয়! দিল। আমি 

তথায় জিজ্ঞাসা করিয়! জানিলাম, এক্ষণে গুরুভাগারায় গেলে, আহার মিলিতে 

'পারে। আমি অমৃতসরোবর দেখিতে পাইলাম। প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে 

যে অতুযুক্নত স্বর্ণ মণ্ডিত মন্দির, তাহারই নাস গুরুদরবারা। অমৃত সরোকরের 

'চারিধার শ্বেতপ্রস্তর মণ্ডিত চত্বর, এবং চতুর্দিকে বুহৎ অক্টালিকাশ্রেণী। শুনিলাম 

এখানে. লক্ষ যাত্রী আসিলেও আশ্রয়ের অভাব হইবে না, এই আদর্শে 

এঁ অট্টালিকা! শ্রেণী নির্মিত হইয়াছিল । কিন্তু হায়, শুনিলাম, এক্ষণে এঁ স্থানে 

সাংসারিক ভাবে নানাবিধ আয়কর বিষয়ে ব্যব্ৃত হইতেছে। কিন্তু গুরু 

নানকের মহিমায় সহরের চতুর্দিকে এত ছত্র, এবং আখেড়া, (আশ্রম ) আছে 

যে, লক্ষ লক্ষ যাত্রী এবং সাধু সাস্ত নিঃশবে স্থান প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। 
সরোবরের একদিকে দরবারা, ও চাতাঁলের সহিত বৃহৎ সেতু সংযুক্ত। উহ! 

যথেষ্ট পরিসর । আমি এক্ষণে মন্দিরে না যাইয়া গুরু ভাঁগারায় গেলাম। 
সেখানে প্রকাণ্ড হীদদারা হইতে কপিকলে জলরাশি উখিত হইতেছে, এবং শত 

শত লোকে ন্নানাদি করিতেছে। আমি স্নান করিকা সাধুদিগের সহিত 

গুরুভাগ্ারার ভোঞ্জন করিলাম। তৎপরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বেল প্রায় 

২টার পর বাহিরে আগিলাম। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখিয়া মন্দিরে প্রবেশ 

করিলাম । সেখানে গিয়। যাহা! দেখিলাম ও যাহ! শুনিলাম, তাহাতে মনের যে 

অবস্থা হইয়াছিল এখন তাহা স্মরণ করিলেও আনন্দ হয়। দেখিলাম নরনারীতে 

মন্দির পরিপূর্ণ জমাট ভাব। গুনিলাম ভজন, সারঙগীর সুরে ( এখন তাহার 

সহিত হারমোনিয়মও ব্যবন্ধত হইতেছে ) ও মৃদঙ্গের ( পাঁখোয়াজের ) তালে সে 

যেকি ধ্বনি, কেন জানি না শ্রবণ মাত্রে আমার মন মোহিত হইয়া গেল। 
সঙ্গীতের ভাষা সকলই যে বুঝিতেছিলাম তাহা! নহে, কিন্তু তাহার উদার 

বিশ্ব্নীন ভাবের শক্তিতে আমার মনকে কোথায় যেন লইয়! যাইতে লাগিল। 

মন্দিরের ত্রিতল অবাধ নরনারীতে পরিপূর্ণ । সাধারণতঃ উপরে স্ত্রালো ক- 

দিগের স্থান কিন্ত এখানো'ন্্রী পুরুষের ভেদও সক্কষোচ ভাব নাই, কি.এক মহা- 

পবিত্রতা যেন সকলকে সংযত করিতেছে । তৎপরে গুনিলাম এবং*হুই দিনে 
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দেখিলাম এইরূপ জমাট ভাব প্রত্যহ । ভজন সর্বক্ষণ চলিয়াছে, কেবল রাত্রি 
১* টার পর হইতে ৪টা পর্য্যস্ত মন্দির বন্ধ থাকে । ভোর ৪টার পর হইতে বেল! 

৮টা পধ্যস্ত খুব জমাটভাব চলে। তার পর দল পরিবর্তন হইয়া ভজন চলিতে 

থাকে। মধ্যাঙ্কে কিছুক্ষণ গগ্রস্থসাহেব” (শিখধর্মশান্ত্র ) পাঠ হয়। আমি 

অনেকক্ষণ ভজন শুনিয়া বাহিরে আসিলাম। তথায়ও চারিদিকে দলে দলে 

ভজন করিতেছেন। কোথাও ভক্তগণ |মলিয়া সংপ্রসঙ্গ ( সঙ্গত ) চলিয়াছে 

কোথাও সাধু সাস্তগণ বসিয়া জপ করিতেছেন, ফলে এমন ধর্মের ব্যাপার বোধ 

হয় আমি আর কোথাও দেখি নাই। কোঁন সঙ্কোচ নাই, বাধা নাই, 

ভেদাভেদ নাই, (কেবল ভিতরে জুত| লইয়। যাওয়া নিষিদ্ধ) আপন 
ভাবে বিচরণ কর আর ভজন শোন । মধো মধ ভক্তগণ “কড়াগরসাদ” (মোহন- 

ভোগ ) সকলকে বিতরণ করিতেছেন। শত শত অন্ধ আতুরও শাস্তভাবে বসিয়! 

আছে, মধ্যে মধ্যে ভক্তগণ ভাহাদিগের মধো, রুটা, চানা (ছোলা )ব্টন 

করিতেছেন। 

আমি বাহিরে আসিলে একটু পরেই একটী সাধুর সঙ্গে আমার আলাপ 

হইল। কি জানি কেন, তল্পঙ্গণেই তাহার সঙ্গে এতট। ঘনিষ্ঠতা ভাব আপিয়! 

গেল যে, কথাক্প কথায় আমার জীবনের অনেক গুঢ় কথ।ও তাহার নিকট ঝালয়া 

ফেলিলাম। তাহাতে তিনি অত্যন্ত সন্তোষভাব প্রক।শ করিয়া, আমার এখানে 

থাকা সম্বদ্ধে বলিলেন, আপনি কল্য বেল। স্টার সময় ঠিক এই স্থানে 

আসিবেন, আমি এক গৃহস্থ বাঁড় আহারের বন্দবস্ত করিয়৷ [দিব তাহাতে আপনার 
আর কোন কষ্ট হইবে না। থাকিবাঁর জন্ত নিকটেই একটি ছত্রের ঠিকান! 

বলিগা দ্িলেন। আমি বেলা থাকিতে সেই ছত্র-বাড়িতে গেলাম, সেখানে 

কেবল একজন দারবাঁন নাড়ি রক্ষক আছে, স্ত্বে আমাকে দ্বিতলে একঘর দেখাইয়। 

দিল, আমি সেই ঘরে আশ্রয় লইলাম। তখন এই প্রকাণ্ড বাড়ী প্রায় খালি 

ছিল। সেখানে থাকিয়া! আমার কোনই অস্থবিধা হইল না। 
৭ অগ্রহায়ণ শুক্রবার । ভোর ভোর উঠিয়। মন্দিরে গিয়! মনে হইল একি 

ব্র্গসমাজের ১১ই মাঘ? মন্দির পরিপূর্ণ, ভিতরে দ্বারদেশের নিকট কোন 

রকমে বসিলাম] ভোরের ভজন-সঙ্গীত ধ্বনিতে আমার মন যে কোথায় 

ভাবরাজ্যে চলিয়! গেল, তাহা আর এখন বলিতে পারি না। যখনু্ধ্যরশ্মি 
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মন্দির-ঘারে প্রবেশ চেষ্টা করিতেছিল, তখন মন যেন বহির্জগতে ফিরিয়া 
আমিতে লাগিল। সেরূপ অতুলানন্দ আমি জীবনে অল্পই ভোগ করিয়াছি । 

তার পর বাসায় আসিয়া! স্ানাদি করিম আবার মন্দিরে গেলাম । টার 

সময় সেই স্থানে যাইবামাত্র এ সাধুর সঙ্গে দেখ! হইল। তিনি আমাকে এক গৃহস্থ 
হালয়াইয়ের দোকানে লইয়1 গিয়। তাহাকে বলিলেন “এই মহারাজ যে কয়দিন 

এখানে থাকেন তুমি ইহাকে ভোজন করাই ও ।” এই বলিয়া তিনি আর একবাড়ি 
আহারের জন্ত চলিয়া গেলেন । 

হালয়াই, “আইয়ে মহারাজ আইয়ে মহারাজ,” বলিয়া আমাকে দোকানের 

উপরে উঠাইয়া লইপেন। কিছুক্ষণ কথা বার্তীর পর তিনি গৃহ হইতে আনিত 

উত্তম রুটা ডাউল প্রভৃতি ভোজ্য আমাকে ভোজন করাইলেন। তৎপরে কথ! 

হুইল বেল ১টার পর তিনি আমার সঙ্গে বাহির হইয়!, এখানে যে সকল বিশেষ 

দর্শনীয় বিষয় আছে, তাহ] আমকে দেখাইবেন। 

যথ! সময়ে মরা বাহির হইয়া কতকটা ঘুরিয়া আসিলাম। যাহা যাহ! 

দেখিয়। ছিলাম তাঁহার মধ্যে গুরু রামদাাস, অজ্ঞুনদ্াস, গুরু গোবিন্দ লিংহের 

স্মৃতিচিহ্ন এক একটী ছোট ছোট মন্দিরের স্তায় স্থান গুলির কথা শ্মরণ আছে। 
গুরু নানাকের পর ক্রমে ব্রমে যে দশজন গুরু ছিলেন হহার! তাহাদের 

মধ্যের, গুরু গোবিন্দ সিংহ শেষ গুরু; ইনি শিথ থালসা সৈন্য প্রস্তত 

করিয়! দিল্লীর বাদস।র সহিত যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। কারণ ইহার পিতা যিনি 
নবম গুরু ছিলেন তাহাকে বাদ্স! হত্যা করিক়াছিলেন। চতুর্থ গুরু রামদাস, 

ইনি অমৃত সরোবর এবং গুরুদরবারার নির্মান আরম্ভ করেন। তাহার 

পরবন্তি গুরুতে সম্পন্ন হয়। এইরূপে ছুই ধিন পর্যন্ত অমৃতসরে আনন্দ 

উপভোগ করিক্প লাহোর যাত্রা, করি। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন কালীন 

আরো একদিন অযুতসর হইয়। দিলী, বৃন্দাবন, কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, 

গাজীপুর মুঙ্গের ভাগলপুর প্রন্থতি স্থান হইয়া ৮ই পৌষ কংগ্রেসের সময় 

থিইষ্টাক কন্ফারেন্সের অর্থাৎ একেশ্বববাদাদিগের সভার অধিবেশনের প্রথম 
দিনে করিকাতার আসিয়া পৌছিলাম। 
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স্থানীয় সংবাদ । 

গোবরডাঙ্গ। ইংরাজী বিভালয় । 

গোবরডাঙ্গ। স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন বাবুর প্রতি আমরা 
অস্ভাপি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা দিতে পারিয়াছি কি না তাহা যথেই সন্দেহের বিষক্ব ? 

বোধ হন্ন পারি নাই। গোবরডাঙ্গা স্কুল যদি না হইত আমরা এ গ্রাম সমুহের 

এমন কি ও প্রদেশের অবস্থ! আঙ্জ অন্ত প্রকার দেখিতাম। 

ইতিপুর্বর্বে জমিদার বাবুদিগের মাসিক সাহায্য ৫৫২ টাকা, গভর্ণমেণ্ট 

সাহায্য ৫৫২ টাকা, এবং ছাত্র বেতনে স্কুল চলিয়া আমিতেছিল। তারপর 

মধ্যে বাবুদের সাহায্য এবং গভর্ণমেণ্ট সাহায্য কমিয়া যায়, ও নানা কারণে 

স্কুলের অবস্থা খারাপ হইতে থাকে । এ সম্বন্ধে বিগত মাঘ মাসের প্কুশদহ* 

পত্রে শ্রদ্ধাম্পদ পণ্ডিত বরদাকাস্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় “গোঁবরডাঙ্গ! হাইস্কুল” 

যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন । 

বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ বনগ্রাম-সহযোগী পল্লিবার্তায় প্রেরিত পত্রে প্রকাশিত 

হয় যে--প্গো'বরডাঙ্গ। ইংরাজী বিছ্ভালয়ের অবস্থা ভাল নহে! বর্তমান 

সময়ে কুশদহ সমাজে অনেক কৃতনিছ্চ উপার্জনক্ষম বক্তি এই বিদ্যালয়ের 

ছাত্র, কিন্তু হঃখের বিষয় তাহার! সকলেই এই বিদ্যালয়ের উন্নতি দর্শনে 

উদ্দাসীন । কেবলমাত্র গোবরডাঙ্জার বাবুদের কপার উপর নির্ভর করিয়াই 

এই বিদ্যালয় চলিতেছে । ইহার উপব যদ্দি দেশের কুতনিদ্য ব্যক্তিগণের 

দৃষ্টি পতিত হয় তবে অচিরাৎ এই বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন হইবে । আঁশ! করি, 
সাধারণে এ বিষয় যত্ববান হুইবেন।” ভ্ঞামরাও তখন স্কুল সম্বদ্ধে কিছু চিন্তা 
করিতেছিলাম। ন্ুতরাং এ লেখা উপলক্ষ করিরাই অগ্রহায়ণের কুশদহর স্থানীয় 

বাদ ভ্তস্তে, আগে পত্র ৫প্ররক মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া, আমাদের মন্তব্য 

এইব্পে প্রকাশিত হয়।" *পত্র €্ররক মহাশয় কথাটি উল্লেখ করিয়া ভালই 

করিয়াছেন, “কিন্ত, আশ! করি সাধারণে এ বিষয় যত্রনান হইবেন । এই সস্তবাটী 

উল্টা বল! হইয়াছে । কারণ বাবুদের গ্রে এমত কিছু যত্রবান হওয়া! আবশ্যক 
যাহাতে স্কুলের প্রতি সাধারণে যত্ববান হন। বড়বাবু ইচ্ছা করাল দেশের 
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ক্কতবিদ্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী স্কুল কমিট| গঠন করিয়া বিবিধ উপায়ে 

শীঘ্রই স্কুলের উন্নতি করিতে পারেন। অবশ্ত একাজে অর্থের প্রয়োজন, তাহাও 

তিনি একটু চেষ্টা করিলে যাহ! হইবে, আর কাহার দ্বারা তাহা সম্ভব নহে। 

(অগ্রহাঃ্ণের 'কুশদহ* দ্রষ্টব্য ) 

শরদ্ধেন্ন বরদা পণ্ডিন্ মহাশরও তাহার প্রবন্ধে জুমিই রস-নভঙ্গিমায় স্কুলের 

বর্তমান অবস্থা ও অভাব বর্ণনা করিয়া! বলেন “গোবরভাঙ্গ| স্কুলের সম্তান 
সম্ততি ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, পোষ্টমাষ্টার, স্কুলমাষ্টার কেরাণী, নায়েব, 

গোমস্তা, মার্চে আর কতই বা বপিৰ অসংখ্য বর্তমান, কিন্ত কখন এক পয়সার 

মিছিরি দিয়াও জননীর কুশল জিজ্ঞসা করেন না। বুদ্ধ বিপন্ন। জননী অদ্যাপি 

“হাটকুড়ীর' মত তাহার পিতৃকুপের মুখপানে চাহিয়া আছেন। মাননীয় 

“কুশদহ” সম্পাদক ইঙ্গিতে বগিয়াছেন “কাহাকেও কিছু না বলাতে স্কুলের 

অস্তানদ্িগের কিছু অভিম।ন হইয়াছে, মাননীয় জমীদার মঙ্থাশয়গণ আহ্বান 
করিলে তাহারা সানন্দে মাসিক টাদ1 দ্িতে প্রস্তত আছেন, দেশের লোকের 

মনের ভাব এমন হইলে বাঁবুরাও সানন্দে সকলকে আহ্বান করিবেন বলিয়! 

ভরস। করিতে পারি ।” 

আজ আমরা অতীব আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত 

২৭শে আশ্বিন অপরাহ্নে গোবরডাঙ্গ! মিউনিসিপাল গৃহে স্কুলের উন্নতি 

সাধনোদেশ্তটে দেশের গণ্যমান্ত ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশে মিলিত হইয়া এক 

সভার অধিবেশন হয়। কিন্তু এই সভায় গিরিজ। প্রসন্ন বাবু উপস্থিত ছিলেন 

না। সর্বসন্মতি ক্রমে দেওয়ানজী বা'ড়র শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় 

(উকিল) মহাশয় সভ।পতির আপন গ্রহণ করিয়া এক সারগর্ড বক্তৃতায় এই 

ভাব প্রকাশ করেন যে, “ইংরাথী ১৮৪৭।৪৮ সালে এই স্কুল প্রাতিষ্ঠা হইয়া 

এ পর্য্যস্ত দেশের কি উপকার হইয়াছে তাহ! একবার সকলে ভাবুন। তৎকালে 

এ প্রদেশে বারাশত ও রাণাধাট ব্যতিত উচ্চ, বিদ্যালয় আর ছিল না। 

এ পধ্যন্ত স্বীয় সারদাপ্রসন্ন বাবু ও তাহার পুত্রগণের সাহাষ্যে স্কুল চলিয়া 

আমিতেছে। এ জন্ত তাভারা আমাদেদ [নট কতদুর ধন্যবাদের পাত্র 

তাহাও আপনার! ভাবিষ্।। ধেখুন। এক্ষণে ইউনির্ভালিটীর নুতন, নিখমান্থুলারে 
্ুলগৃহের সম্পূর্ণ সংস্কার, লাইব্রেরী, শিক্ষক নিযুক্ত, ছাত্রনিবাস গ্রস্তত করা 
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নিতান্ত আবশ্ত ক, কিন্ত তাহাতে প্রান্ন ২০০৯২ ছুই হাজার কটার প্রয়োগন। 

জমিদার বাবুদিগের সাহাধ্য পুর্ববাপেক্ষ! এক্ষণে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতেও ব্যক় 
সক্কুলান হইতেছে না, এখন সাধারণের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে । 

এখন আমাদের অযত্বে স্কুলটা যদি উঠিক্জ। যায় তবে তাহ! কি শোচনীয় ও 

চুখের বিষয় হইবে ।” তৎপরে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় € এডিটার:) 

মহাশয় বিশদ রূপে স্কুলের উপকারিতা এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীরত! 

সম্বদ্ধে বতুতা করেন। তাহাতে সকলেই॥সন্ত্ হইয়াছিলেন। তৎপরে কুঞ্জবাবু 

টা্দার বছি লইয়! সকলের নিকট দেওয়ায় প্রথমে গৈপুর নিবাসী,__-মোরেলগঞ্জ 

্রেটের বর্তমান ম্যানেজার শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার পুত্র 
সুরেন্্র বাবুর নামে এককালীন ৫০০২ শত টাক! দান স্বাক্ষর করিলেন) 
তখন সকলের মনে এক আশ্চর্য্য ভাবের সঞ্চার হইল। আমরা বলি, বিধাতার 

খেলাই এইরূপ, তিনি কোন্ সুত্র ধরিয়া কাহার দ্বারা কি কাঞজ্জ করান দেখির়! 

আমর! অবাক হই। তখপরে সকলে ইচ্ছামত টাদ। সাক্ষর করিলেন। 

দি পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র । 
গৈপুর গ্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কত 

5 গণেশচক্রর আশ, হয়দারপুর ২৯০২ 

» শরৎচন্দ্র রক্ষিত খাটুরা ১০০২ ৰ 

» কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গা ৫০২. 

তৎপরে ১০২ ৫২ টাকা অনেকেই সাক্ষর করেন, এক্ষণেও টাদ। সংগ্রহ 
হইতেছে, বোধ হয় এ পব্যস্ত ১০**২ এক হাজার টাকার অধিক হইয়াছে। 

ভৎপরে বড়ই মঙ্গলের বিষয় যে স্কুল পরিচালনা এবং উন্নতি বিধান জন্য 
'একটী কমিটি গঠনও হুইয়াছে,__ 

রায় শ্রীযুক্ত গিরিজা প্রসন্ন. মুখোপাধ্যায় বাহাছুর জমিদার সভাপতি । 

» জ্যোতিগ্রসন্ন মুখোপাধ্যার সম্পাদক। 

» ডাক্তার নুর়েশ্ন্দ্র মিত্র সহকারী এ 

«* . কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, অডিটার (হিসাব পরিদর্শক ) 

*  হ্রিশ্ন্্র বল ম্যানেজার*সহকারী ্ রর 
€ 
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. ভাক্তার কেশব বাবু, শনী রা অস্বিক বাবু এবং ধু কিশোরীমোহন 
(কি প্রভৃতি উপযুক্ত ব্যক্তিগণ সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন । . 

এক্ষণে আমাদের ছই একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আজকার কথ! শেব 

দিও চাই। আঁশ! করি তাহাতে কেহ ক্ষুপ্ণ হইবেন না1। প্রথমতঃ আমাদের 

মনে হয় এই এককালীন দান ব্যাপারে জমিদার বাবুদিগেরও একটা বিশেষ দান 

থাক উচিত। কেহ কেহ বলেন, তাহারা এ পর্যযস্ত সকল সাহাধ্য করিয়! 
আপিয়াছেন, বর্তমানে তাহার। মাসিক প্রায় ৭৫২. টাক! দিতেছেন, এখনও 

অবশিষ্ট সকল অভাব তাহাদের উপরই নির্ভর করিতেছে। আমর! এ কথ 
ক্বীকার. করিয়াও বলি, এখন যখন কমিটা গঠন করিয়া! দেশের লোকের হাতে 

কুলের ভার দেওয়া হইল, তখন দেশের লোকও কিছু কিছু মাসিক চাদ! 

দিবেন নাকেন? অবশ্টই দিবেন! এইযে এককালীন দান পাওয়। গেল, 

ইহা! ভগবানের বিশেষ কৃপ৷ সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাতেই কি স্কুল চলিবে? 

স্কুলের প্রকৃত উন্নতি এবং স্থাক্িত্ব বিধান করিতে হইলে, জমিদার বাবুদিগের 

সাহায্য সত্বেও সাধারণের মাসিক চাদার একাস্ত আবশহ্বক। 

তৎপরে স্কুল পরিচালনার জন্ত যিনি যে পদেই অধিষ্তিত থাকুন ন। কেন, 
যিনি বুক দিয়! কাজ করিবেন, তিনিই প্রকৃত নেতা । আমর! শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবাবু 
এবং পতিরাম বাবুকেই সেইরূপ লক্ষ্য করি। আর কিশ্মেরী বাবুকে কেবল 
সাধারণ সত্যের পদে রাখা আমাদের বিবেচনায় ঠিক নহে । তাহাকে বিশেষ 

কারধ্যভার (4১০০৮৩22510) দেওয়। আবশ্তক। ধনাধাক্ষ কে হইয়াছেন 

তাহার কোন উল্লেখ নাই কেন? “অনেক সন্্যাসীতে গাজন নষ্ট” যেন না হয়। 

বিলাতযাত্র! ।--গোবরভাঙ্গার , দেওয়ানজী বংশের স্বর্গীয় কালীমোহুন 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র, মইনপুন্রীর উকিল শ্রীযুক্ত ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পুত্র সিটিকলেজের গ্রফেসার শুযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ, 

বিগত ২৮শে অক্টোবর ব্যবহারিক বিজ্ঞান ( ইকনমিক্ সায়েন্স ) শিক্ষার জন্ত 

ইংলগ্ড যাত্রা! করিয়াছেন। ভগবান তাহার শুভ ইচ্ছার সহায় হউন। 
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0  শ্বাবলম্বন) - 
আমরা আহ্নাদের সহিত নিম লিধিত সংবাদটা প্রস্থ করিতেছি যে. 

কুশদহর, অন্তর্গত গাইঘাটা থানার নিকট লগরউখড়। গ্রামে বাবু রামদয়াল 
বিশ্বাব, আপাততঃ. শতাধিক বিঘা জমি লইয়া বিগত বর্ষ হইতে কৃষি 

কাধ্য আরম্ভ করিয়াছেন। আমর! বিশ্বস্ত সুত্রে অবগত আছি যে, একটা 
সন্তাবে প্রণোদিত হুইয়! রামদয়াল বাবু এই কাধ্যে প্রবৃত্ত হইপ়্াছেন। 
তাহার অন্থতম উদ্দেশ্য এই যে, লেখাপড়। জান! ভদ্রলোকে চাষ কাজ 

করিয়া! চাকুরী অপেক্ষা সখের জীবিকা অজ্জন করিতে পারেন কি না তাহ। 

পরীক্ষা কর1। প্রথম বৎসরে তিনি জমীর সার দেওয়! প্রভৃতি কার্ধ্য, নূতন 
গ্রণালীতে চালাইয়া লাভবান হইতে পারেন নাই, কিন্তু সেজন্ত তিনি নিরুৎসাহিত 

নছেন। কেন না, প্রথমে কোন অভিনব পথ প্রদর্শন করিতে হইলে অনেক 

বাধ। বিশ্ব অতিক্রম করিতে হয়। বর্তমান সময়ে যাহার! চাকুরীর হুর্মীতি 

বুঝিয়াও শক্তি সামর্থের অভাবে চাকুরী [ভন্ন গতি নাই মনে করেন, 
তাহাদের কথা স্বতন্ত্র কিন্ত ধাহাদের জীবিকার জন্ত অন্ত উপায় আছে, 

হাতে দশটাকা মুলধনও আছে, তাহার! যদ্দ কৃষকাধ্যে প্রবৃত্ত হন, এবং 
প্রথম বাধ! বিদ্ব' সকল অতিক্রম করিবার জন্য ধৈর্য]াবলম্বন করিয়া কার্ধ্য 

করিতে পারেন তবে তাহাতে লাভবান হইবার পক্ষে সনেহ নাই। রামদয়াল 

বাবুর কলিকাতা বেলগেছয়ায় পাটের আড়ৎ আছে, ঈশ্বর কৃপায় কিছু 

১লধনও আছে, চাষ কাজে একটা উপযুক্ত সহকারীও পাইয়াছেন এখন দৃঢ়তার .. 
সহিত কাজ করিতে পারিলে সফলত! লাভে তাহার কোন সন্দেহ নাই। 

রাণাঘাট-সবডিভিসানাল অফিসার * মহোদয় রামদরাল বাবুর একাধ্য 
দেখি! সস্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে এ বিষয়ে গভর্ণমেন্ট * 

বিশেষ সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য করিয়৷ থাকেন। আমর! এরূপ কাজে দেশের 

শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। | | 

মৃত্যু আমরা অতীব ছুঃখিতভাবে প্রকাশ করিতেছি যে, গোবরভাঙ্গ। 
এবং কলিকাতা অগ্নিপস্ লেন নিবাসী, বড়বাজার চিনিপটার পরলোকগত 
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রর ক্ষিতের ফারমের রি প্য়ুক রাখালচ্র 'বন্োপাধ্যার আর 

ইহলোকে নাই। তিনি বহুকাল হইতে শিরঃগীড়া ভোগ করিয়া, ইদানীং 

৩৪ বৎসর হইতে অন্তান্ত রোগে একবারে কাধ্য পরিদর্শনে অক্ষম হইক়| . 
গড়েন। বাু পরিবর্তনের জন্য পুরী ও পুরুলিয়। গ্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি 

করিয়াও শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ আর হইল না। তাহার উপর বৎসরাধিককাল 
গত হইল, তাহার জোো্ঠ ঃপুত্র নির্মলচন্দ্রের মৃত্যুতে, তাহার যাহ! কিছু বল 
দামর্থয ছিল তাঁহ! চলিয়! যায় । তৎপরে বিগত ১২ই কান্তিক সংসারের সকল 
শোক মোহ ভুলিয়া, “ধনে সুখ নাই, জনে সুথ নাই, মান সম্ত্রমেও হাদয় বেদন। 

দুর হয় না”, এই সকল মহাবাক্যের সান্ষীন্বরূপ হইয়া ভিনি ইহলোক পরিত্যাগ 

কাঁরলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন বড়ই বিচিন্রতাপুর্ণ, অনেক শিক্ষনীয় 

বিষয় তাহার মধ্যে আছে। আমরা বারাস্তরে তাহা প্রকাশ কারতে চেষ্টা 

করিব। ভগবান্. অমনধামে তাহার আত্মার ৬ করুন, ইহাই আমাদের 
একাস্ত প্রার্থনা ।* 

” বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকাদি । 

আমর! কুশদহর বিনিময়ে প্রাপ্ত প্রিকাদির এক্ষণে কেবল প্রন্ত্তি স্বীকার করিলাম! 

আগামী বর্ধে ক্রমে ক্রমে সমালোচদ। করিতে চেষ্টা করিৰ। 
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